CAPÍTULO V – IDENTIFICAÇÃO E AVALIAÇÃO DE IMPACTES AMBIENTAIS

1.

INTRODUÇÃO

1.1

Metodologia Geral de Avaliação de Impactes

No presente capítulo são identificados e avaliados nos vários fatores ambientais, os
impactes positivos e negativos, decorrentes do alargamento e beneficiação do Sublanço
Albergaria / Estarreja da Autoestrada A1.
Os impactes terão em conta as duas fases específicas do projeto:
-

-

a fase de construção, com a execução das obras necessárias à
implementação do projeto que implicam movimentações de terras, veículos e
pessoas a que se segue a execução das estruturas da via. A esta fase associase ainda o funcionamento de estaleiros e outras instalações provisórias de
apoio;
a fase de exploração, com o funcionamento e exploração nas novas condições
de alargamento e a sua integração no conjunto da A1 e rede viária local
associada.

A fase de desativação não é considerada, uma vez que face ao carácter estruturante
autoestrada A1 na Rede Rodoviária Fundamental Nacional, não se prevê essa situação.
Todavia, uma eventual desativação, implicará a remoção das estruturas associadas ao
projeto, com impactes semelhantes aos da fase de construção, a que se segue a
recuperação da área afetada.
A avaliação de impactes terá em conta os descritores analisados na caracterização
da situação atual do ambiente, sendo a abordagem a seguir em cada um deles, a
seguinte:
i) Metodologia de avaliação específica – onde se identificam os aspetos
metodológicos específicos de avaliação em cada descritor;
ii) Identificação, previsão e avaliação de impactes – estruturada para as fases de
construção e exploração. Nesta avaliação são privilegiados sempre que possível
os aspetos quantitativos, tendo em conta as ações de projeto e a sua relação com
a área temática em causa. Os impactes identificados incluem as opções de projeto
assumidas, assim como todas as medidas associadas à aplicação da legislação e
boas práticas ambientais;
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iii) Alternativa Zero – avaliação da evolução da situação atual sem implantação do
projeto;
iv) Conclusões – conclusão dos impactes principais associados ao fator ambiental,
procedendo-se à sua sistematização e classificação final numa tabela, com base
num conjunto de parâmetros de avaliação pré-definido e que se apresenta no
Quadro V. 1.
Os parâmetros de avaliação de impactes destinam-se a proporcionar uma noção global
dos mesmos e de forma também a se chegar ao cálculo da Significância do Impacte, de
um modo justificado:
Quadro V. 1 – Critérios Utilizados para a Classificação de Impactes
Critérios de Classificação

Escala

Valor
(para o cálculo da
Significância do Impacte)

Sentido
(revela-se o impacte é positivo ou negativo para o
ambiente)

Positivo ou negativo

Não aplicável

Efeito
(se o impacte resulta de ações diretas do projeto
ou dos seus efeitos)

Direto, indireto

Não aplicável

Probabilidade de Ocorrência
(revela-se ao grau de probabilidade do impacte
ocorrer)

Improvável / Pouco provável
Provável
Certo

1
2
3

Duração
(refere-se à escala temporal em que atua um
determinado impacte)

Temporário
Permanente

1
2

Frequência
(refere-se à escala de frequência em que atua um
determinado impacte)

Raro
Ocasional/Sazonal
Diário

1
2
3

Reversibilidade
(tem em conta a possibilidade de, uma vez
produzido o impacte, o sistema afetado poder
voltar ao seu estado inicial)

Reversível
Parcialmente reversível
Irreversível

1
2
3

Magnitude
(refere-se ao grau de afetação sobre um
determinado factor)

Reduzida
Moderada
Elevada

1
3
5

Valor do recurso afetado e /ou sensibilidade
ambiental da área do impacte

Reduzido
Moderado
Elevado

1
3
5

Escala
(área de ocorrência geográfica do impacte)

Confinado à instalação
Não confinado mas localizado
Não confinado

1
2
3

Capacidade de minimização ou compensação

Minimizável e/ou compensável
Não minimizável nem
compensável

1
2

A classificação quanto à significância dos impactes ambientais será assim obtida a
partir da soma dos valores atribuídos aos diferentes critérios de avaliação considerados,
sendo:
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•

Muito significativos se a pontuação ultrapassar os 21 valores;

•

Significativos se a pontuação for superior a 17 e igual ou inferior a 21 valores;

•

Não significativos se a pontuação for inferior ou igual a 17 valores.

Analisam-se ainda no presente Capítulo os Impactes Cumulativos e apresenta-se a
Análise de Risco.
As medidas de minimização de impactes negativos e de maximização de impactes
positivos decorrentes da avaliação de impactes realizada serão apresentadas
seguidamente em capítulo próprio e de forma integrada.
Para o enquadramento das ações de projeto responsáveis por impactes, procede-se de
seguida a uma sistematização dos aspetos de maior interesse. A localização dos aspetos
de ocupação do território e das suas condicionantes pode ser visualizada nas FIG. IV. 1 e
FIG. IV. 34 da Situação Atual do Ambiente.

1.2

Enquadramento dos Principais Aspetos do Projeto

O troço a intervir tem 10,4 km de extensão, iniciando-se ao km 247+500 antes do Nó de
Albergaria e terminando ao km 257+900, antes do Nó de Estarreja, o qual já se encontra
alargado para 2x3 vias.
O atual perfil é composto por uma faixa de rodagem de 2x2 vias, com 28 m de largura, à
qual se associa um viaduto de grande extensão sobre o rio Antuã, 8 Passagens
Superiores (PS) e 2 Passagens Inferiores (PI) de restabelecimento da rede viária
interferida.
A atual plataforma passará assim de uma largura de 28 m para 36,6 m, sendo que o
alargamento se faz em mais 4,3 m, para cada um dos lados da faixa de rodagem,
passando a 3ª via a fazer-se no atual local das bermas direitas e estas deslocadas para o
exterior da atual plataforma, ocupando a área existente entre esta e os atuais taludes, o
que implica a retificação pontual dos mesmos, com o recuo dos taludes de escavação ou
o alargamento dos aterros.
Por esta razão, grande parte da área a ocupar está assim contida na área já expropriada,
e nesta até na área da própria plataforma, e apenas marginalmente, será necessário
proceder à expropriação de novas áreas, cujo total é de 4,6 ha, sendo que neste valor se
incluem os 0,7 ha afetos à construção das 3 novas passagens superiores, adjacentes às
atuais e 0,5 ha que decorrem da necessidade de retificar caminhos paralelos à
autoestrada.
O corte esquemático do perfil transversal tipo, que a seguir se reproduz, mostra esta
situação com a atual plataforma representada a vermelho e a nova superiormente a esta,
a preto:
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Representação esquemática do Perfil Transversal Tipo atual (a vermelho) e futuro (a preto)

No Nó de Albergaria está previsto o seu alargamento para 3 vias, usando os ramos dos
nós mais próximos à plataforma da plena via e executando-se os novos ramos
adjacentemente aos atuais e em área afeta ao próprio nó.
O Nó de Estarreja não será intervencionado uma vez que já apresenta 3 vias por sentido.
O projeto compreende ainda substituição das 8 passagens superiores existentes, que
serão demolidas, uma vez que apresentam um vão insuficiente para o novo número de
vias da autoestrada. Durante a sua construção, a circulação far-se-á por caminhos
alternativos de curta extensão, com exceção de 3 passagens superiores, que implicando
caminhos alternativos muito longos terão uma nova obra de arte adjacente à atual,
demolindo-se a existente só quando a nova entrar em funcionamento.
Ocorrem ainda 2 passagens inferiores, nas quais a alteração prevista corresponderá ao
alargamento simétrico da plataforma da autoestrada superiormente ao restabelecimento.
O mesmo acontecerá com as PH’s existentes que serão prolongadas em concordância
com a largura do alargamento da plataforma.
O viaduto do Rio Antuã (km 255+310 – km 255+610) será também alargado ao nível do
tabuleiro sem necessidade de executar novos pilares. Todavia, e para a execução das
obras no tabuleiro, poder-se-á ter que instalar estruturas temporárias de apoio à
construção, as quais serão removidas no final da obra e recuperada a zona.
Relativamente à plataforma de plena via, importa referir que o alargamento far-se-á
assegurando sempre a circulação existente em 2 vias por sentido. A exceção será,
pontualmente, na desmontagem da Passagem Superior pedonal da Área de Serviço de
Antuã cujos trabalhos de curta duração (que não deverão demorar mais que dois dias)
implicarão limitações à circulação. A construção das novas passagens superiores PS
361, PS 365, PS 367, não implicará limitações à circulação na medida em que a
localização das novas PS é adjacente à localização das PS atuais. Na construção das
restantes PS, serão preconizados desvios provisórios que garantem a possibilidade de
transposição da autoestrada.
No Capítulo III do presente relatório é feita a descrição pormenorizada das intervenções a
realizar, estando os desenhos de projeto de interesse apresentados no Anexo 3 do
Volume 3 – Anexos do EIA.
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2.

GEOLOGIA

2.1

Metodologia

Os principais impactes geológicos, associados ao alargamento e beneficiação para
2x3 vias do Sublanço da A1, Albergaria / Estarreja no descritor Geologia, estão
relacionados com a afetação dos atuais taludes da via e a interferência com o substrato
geológico ocorrente nalguns novos locais de ocupação, daqui resultando uma alteração
na atual morfologia, de incidências muito localizadas.
Nesta avaliação dos impactes no meio geológico, considera-se separadamente a fase de
construção, onde ocorrem os maiores impactes, e a fase de exploração, sendo a base de
análise a cartografia de projeto à escala 1: 1 000 e os desenhos do Estudo Geológico e
Geotécnico do projeto, ambos apresentados no Anexo 3 do Volume 3 – Anexos do EIA.
Com base nesta informação é indicado o volume de terras a movimentar, a geometria e
as características gerais dos taludes e a possibilidade de reutilização dos materiais
provenientes da escavação.
Na fase de exploração, os principais impactes relacionam-se para além da alteração da
morfologia já verificada na fase de construção, com eventuais situações de instabilidade
dos taludes.

2.2
2.2.1

Fase de Construção
Formações litológicas interferidas

Como se refere no ponto introdutório deste capitulo a atual plataforma da A1 passará de
uma largura de 28 m para 36,6 m, sendo que o alargamento se faz em mais 4,3 m, para
cada um dos lados da faixa de rodagem, passando a 3ª via a fazer-se no atual local das
bermas direitas e estas deslocadas para o exterior da atual plataforma, ocupando a área
existente entre esta e os atuais taludes, o que implica a retificação pontual dos mesmos,
com o recuo dos taludes de escavação ou o alargamento dos aterros.
Assim, a necessidade de se efetuarem novos aterros e se recuarem as escavações para
o alargamento e beneficiação para 2x3 vias deste sublanço da A1 terá, naturalmente,
repercussões na morfologia local existente, afetando as estruturas já criadas no âmbito
da atual via e mais pontualmente, novas formações geológicas.
Esta intervenção com novas movimentações de terras associadas está no essencial
localizada em área já intervencionada pela atual infraestrutura, sendo reduzidas as novas
áreas a ocupar (4,6 ha).
As principais alterações morfológicas decorrentes do projeto consistem assim na
retificação lateral dos taludes com dimensões semelhantes aos existentes.
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Conforme a caraterização feita na Situação Atual do Ambiente, na sua área de
desenvolvimento, não existem formações geológicas notáveis nem explorações de
recursos minerais.
Serão essencialmente afetados os aterros construídos no âmbito da atual autoestrada,
cujos materiais resultaram de escavações na linha, sobretudo, solos arenosos e xistosos,
alguns materiais do Plistocénico (depósitos de praias antigas e terraços fluviais), quando
o aterro existente é alargado. No caso da retificação dos taludes de escavação, são
interferidas as formações geológicas ocorrentes, essencialmente os designados Xistos de
Arada e mais reduzidamente os depósitos de praias antigas e terraços fluviais do
Plistocénico.
Esta identificação das formações ou aterros existentes ao longo do traçado consta do
Estudo Geológico – Geotécnico do projeto e foi apresentada no Quadro IV. 1 da situação
de referência.
Dado a morfologia ocorrente ao longo do traçado atual, com uma maior movimentação na
parte sul do traçado e um maior aplanamento na parte norte, verifica-se que desde o
início do Sublanço (km 247+500) até cerca do km 253+545, ora são interferidos os
aterros existentes, ora são interferidas as formações xistosas por via do recuo dos
taludes de escavação existentes.
A partir do km 253+545 e até final (km 257+900) do traçado, e dado o carácter mais
aplanado do relevo, são interferidos os aterros da atual autoestrada por prolongamento
do existente e as formações litológicas interferidas pelo recuo dos taludes de escavação,
são terraços e depósitos de praia.
No caso das passagens superiores a construir (8), as intervenções são muito reduzidas,
uma vez que a sua inserção se faz na zona das atuais PS e só em três casos, haverá a
construção das novas PS em local adjacente, em zona que afeta os Xistos de Arada e
que se circunscreve aos locais dos encontros das obras de arte (PS361, PS365 e
PS367).

2.2.2

Movimento de Terras

O quadro seguinte sintetiza os volumes de terras que se prevê movimentar, envolvidos
no alargamento da plena via, na execução dos restabelecimentos (PS) e nos ramos do
Nó de Albergaria, já que no Nó de Estarreja não será necessária qualquer intervenção,
pois o mesmo já dispõe de 3 vias por sentido.
Os materiais a utilizar na construção dos aterros serão provenientes das escavações a
efetuar e ainda de terras de empréstimos, já que os volumes provenientes das
escavações não são suficientes, verificando-se um défice de 282 347 m3.
As terras necessárias terão que ser assim obtidas em empréstimo, sendo evidente a
irrelevância do montante das escavações que ascende a cerca de 21 000 m³, apenas e
que demonstra a reduzida nova intervenção nas formações geológicas ocorrentes.
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Todavia, destaca-se o aproveitamento dos materiais provenientes das escavações na
construção dos aterros como um impacte positivo, contribuindo para reduzir a ocorrência
de impactes cumulativos em locais fora da intervenção desta infraestrutura rodoviária
para a obtenção de terras.
No quadro seguinte apresentam-se os volumes de terras movimentadas, considerando a
sua divisão pela plena via, Nó de Albergaria, área de serviço e restabelecimentos.
Quadro V. 2 – Resumo do Volume de Movimentação de Terras
VIA

ESCAVAÇÃO
(m³)

ATERRO
(m³)

ESCAVAÇÃO –
ATERRO
(m³)

DECAPAGEM
(m³)

A1

19.235

269.613

-250.378

55.545

NÓ DE ALBERGARIA

174

457

-282

0

ÁREA SERVIÇO

142

45

97

0

RESTABELECIMENTOS

1.015

32.798

-31.783

8.505

TOTAIS

20.566

302.913

-282.347

64.050

No balanço final de terras não estão contidos os materiais provenientes da decapagem
(62 417 m3), pois estes serão armazenados, com vista à reutilização para o recobrimento
dos taludes e/ou recuperação de áreas utilizadas para estaleiros ou outras infraestruturas
afetas à obra.
As operações de decapagem prevêem-se que sejam realizadas principalmente em três
situações distintas:
a) A que ocorre no horizonte superior do terreno natural a ser interessado por virtude
do alargamento das escavações. Nestas situações estima-se que apresente uma
espessura média de 0,25 m;
b) A que ocorre no horizonte superior do terreno natural, a ser ocupado pelo
alargamento de aterros. Nestas situações, correspondendo frequentemente a
zonas baixas, a espessura média estima-se em 0,30 m;
c) A terra vegetal colocada e desenvolvida sobre os atuais aterros, investigada
através de poços, que apresenta espessura variável, entre 0,15 e 0,40 m,
tomando-se a sua espessura média como da ordem dos 0,25 m.

De seguida analisa-se a solução de projeto de alargamento adotada e tecem-se algumas
considerações sobre as condições de execução das escavações e dos taludes.
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2.2.3

Taludes de Escavação

As intervenções nos taludes de escavação decorrem da necessidade de executarem as
novas bermas direitas, sendo assim previsto o recuo dos taludes, os quais se apresentam
geralmente estáveis.
As alturas reduzidas ou moderadas das escavações, até da ordem dos 8-9 metros,
permitiu a previsão de geometrias sem intercalações de banquetas. As inclinações
previstas são suaves com 1V/2H.
As soluções de alargamento adotadas e as geometrias para os taludes intervencionados
são esquematicamente as seguintes.

SOLUÇÃO DO TIPO 1 - CORTE ESQUEMÁTICO E1

SOLUÇÃO DO TIPO 2 - CORTE ESQUEMÁTICO E2

SOLUÇÃO DO TIPO 3 - CORTE ESQUEMÁTICO E3

Soluções tipo de alargamento da plataforma, em escavação
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Os taludes de escavação, face às geometrias previstas, apresentam estabilidade
adequada, não se prevendo a ocorrência exsurgências de águas que conduzam à
necessidade da previsão de drenagem interna. No entanto, se eventualmente, nas
escavações a efetuar, ocorrer a necessidade de drenagem interna de talude, poderá
recorrer-se à execução de máscaras drenantes ou esporões drenantes, tal como consta
do projeto.

2.2.4

Taludes de Aterro

Os aterros atuais têm inclinações variáveis predominantemente entre cerca de 18º
(1/3=V/H) e os 27º (1/2=V/H) e geralmente patenteiam boa estabilidade.
Atendendo às inclinações dos atuais aterros e também à ocupação envolvente,
consideraram-se 2 soluções tipo, quanto às soluções dos alargamentos:
•

Solução Tipo 1 - Consiste no alargamento dos aterros atuais, com recurso a
solos / materiais provenientes das escavações ou de empréstimos, variando as
inclinações finais dos taludes, de 1/2 a 1/3=V/H, semelhantes ou próximas às que
atualmente os aterros patenteiam. Constitui a solução predominantemente
adotada.

SOLUÇÃO DO TIPO 1 - CORTE ESQUEMÁTICO A1

Solução tipo de alargamento da plataforma, em aterro

•

Solução Tipo 2 - Consiste na execução de pequeno muro de suporte, com altura
não superior a 2 metros, na base do aterro ou junto à berma da autoestrada, e
desse modo sem necessidade de expropriação nem interferência com estruturas
existentes.
Previram-se assim 4 muros com as seguintes localizações e características:
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Designação

Localização

Tipo

Observações

M1

248+718 a 248+748

Betão

Escavação – norte/sul

M2

254+966 a 254+116

Betão

Aterro – norte/sul

M3

256+747 a 256+796

Betão

Aterro – norte/sul

M4

256+954 a 257+017

Betão

Aterro/Escavação – norte/sul

O Muro M1 será construído para garantir o afastamento a uma torre da rede de
distribuição de energia ali existente.
O Muro M2 destina-se a minimizar a interferência dos aterros de alargamento da
plataforma rodoviária na área de serviço de Antuã, em especial nas imediações da sua
entrada, onde, de resto, um novo talude poderia comprometer a funcionalidade da rede de
acessos interiores.
Por seu lado, no caso do muro M3, a sua implantação destina-se a minimizar o
estrangulamento da faixa de terreno disponível para o restabelecimento do caminho que
agora se desenvolve entre uma habitação e a autoestrada; o muro previsto tem assim
como objetivo a redução da área de ocupação pelo alargamento e nomeadamente,
evitando a que seria ocupada pela saia dos aterros que invadiriam a propriedade.
O muro designado por M4, localizado nas imediações do km 257+000, substitui um
murete de vedação em alvenaria de tijolo de uma propriedade com uma habitação
próxima à autoestrada, que será substituído nas suas funções pela obra de suporte de
terras projetada.

2.3

Fase de Exploração

Na fase de exploração, para além dos impactes na morfologia, que derivam das
alterações executadas na fase de construção, outros impactes esperados estão
associados às eventuais dificuldades de estabilização dos taludes de aterro ou
escavação, nos quais se poderão desenvolver situações de rutura progressiva, detetadas
apenas, em geral, a médio e longo prazo.
Esta situação tem maior probabilidade de ocorrer em situações de aterro, em que os
materiais não tenham sido devidamente compactados, ou em que o tipo de drenagem
utilizada seja insuficiente. Poderão deste modo constituir um impacte negativo.
Face às medidas de projeto, considera-se ser um impacte de probabilidade incerta, de
magnitude reduzida, sendo pouco significativo.
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2.4

Alternativa Zero

No que respeita à geologia, a não concretização do projeto em estudo mantém as
características descritas na situação de referência, não conduzindo a qualquer impacte,
situação que não é contudo muito diferente da prevista com o projeto, uma vez que o
mesmo interfere em grande medida com as estruturas existentes da autoestrada.

2.5

Síntese dos Impactes. Conclusão

Os impactes geológicos originados pelo alargamento e beneficiação da via estão
associados, inevitavelmente, ao reperfilamento dos atuais taludes e pontualmente de
novo substrato geológico, daqui resultando uma movimentação de terras cujo saldo final
é negativo, mas pouco significativo do ponto de vista do volume de terras a obter em
empréstimo (282 347 m3).
Na criação de novos taludes de aterro e de escavação procurou-se manter as atuais
geometrias com alterações reduzidas na morfologia.
Os principais impactes relacionados com a fase de construção são assim considerados
como diretos, negativos, de magnitude moderada, permanentes e irreversíveis
devido às obras de terraplenagem, movimentação de terras e à construção de taludes,
não se alterando no essencial, as características atuais, pelo que são considerados de
não significativos.
Na fase de exploração, mantendo-se no essencial as atuais geometrias com reduzidas
modificações na morfologia, os impactes que poderão ocorrer assentam na instabilidade
dos taludes de maior dimensão mas cujo risco se encontra minimizado com as medidas
previstas no projeto. Os impactes são assim classificados de reduzidos e não
significativos, temporários e reversíveis.
Assim, em termos globais, os impactes são classificados em negativos, diretos,
permanentes, irreversíveis e não significativos e resultam no essencial da alteração
da morfologia provocada na fase de construção prevendo-se que o arranjo paisagístico
promova a par da estabilidade dos taludes uma adequada integração da alteração da via
na morfologia envolvente.
No quadro seguinte sintetizam-se os impactes do ponto de vista da sua classificação em
cada uma das fases do projeto.

A1 – Alargamento e Beneficiação para 2x3 Vias do Sublanço Albergaria / Estarreja
EIA – Volume 2 – Relatório Síntese
Rev.01

303
Capítulo IV
fevereiro 2018

Capítulo V
fevereiro 2018

304

(2)

Ocasional

Ocasional
(2)

Diária
(3)

Diária
(3)

Frequência

Magnitude

Reduzida
(1)

Moderada
(2)

Reduzida
(1)

(1)

Reversível

(1)

Reduzido

Reduzido
(1)

Reduzido
(1)

Reduzido
(1)

(1)

Confinado

Confinado
(1)

Confinado
(1)

Confinado
(1)

Escala

(1)

Minimizável

Minimizável
(1)

Minimizável
(1)

Minimizável
(1)

Capacidade de
Minimização

(10)

(-) NS

(-) NS
(12)

(-) NS
(16)

(-) NS
(15)

Significado

Rev.01
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(1)

Reduzida

Fase de Exploração

Irreversível
(3)

Irreversível
(3)

Irreversível
(3)

Fase de Construção

Reversibilidade

Legenda: negativos (-), positivos (+),não significativos (NS), significativos (S); muito significativos (MS)

Afetação das
formações geológicas
/ Fenómenos de
erosão dos taludes
(1)

Temporário
(1)

Certo
(3)

Movimentação de
terras

Temporário

Permanente
(2)

Certo
(3)

Alteração da
morfologia local

(2)

Permanente
(2)

Certo
(3)

Destruição do
substrato geológico

Provável

Duração

Probabilidade
de Ocorrência

Impacte

Valor do
Recurso
Afetado /
Sensibilidade
Ambiental da
Área Afetada

Quadro V. 3 – Classificação de Impactes para o descritor Geologia nas Fases de Construção e de Exploração

3.

SOLOS E USO DO SOLO

3.1

Metodologia

A avaliação de impactes nos solos e uso do solo terá em conta as fases de construção e
de exploração.
Os impactes serão avaliados conjuntamente para a fase de construção e para a fase de
exploração, uma vez que se considera que a alteração nos solos e uso do solo se
começa a verificar logo desde o início da construção.
Na fase de construção os principais impactes do projeto resultam assim da ocupação
irreversível dos solos na zona de alargamento face ao existente e eliminação dos atuais
usos.
Na análise são utilizados métodos quantitativos para estimar a área da afetação, e
considerando a caracterização realizada anteriormente.
Em termos de área de afetação do projeto, atendendo a que se prevê, de uma forma
geral, o alargamento da A1 de um perfil tipo de 28,0 m para 36,6 m com distribuição
simétrica para cada lado da plataforma atual, considerou-se assim uma faixa de nova
afetação de 4,3 m de largura em relação a cada uma das faixas de rodagem. A esta área
que será ocupada, e que se localiza de um modo geral na área das atuais valetas e
taludes de aterro e de escavação existentes, acresce, quando necessário, os espaços
afetos às intervenções nas 8 novas PS, na retificação de caminhos paralelos e
implantação de órgãos de drenagem. O projeto totaliza assim uma área adicional de
expropriação de apenas cerca de 4,6 ha com localização pontual ao longo do traçado.
Poderá haver também uma ocupação temporária do atual uso do solo, para os trabalhos
inerentes à obra (estaleiros, acessos, etc.), situação que ainda não se encontra definida
em fase de projeto (apenas em fase de obra).
Durante a fase de exploração, os principais impactes decorrem da fase de construção,
em que assume um carácter definitivo a ocupação irreversível do solo com afetação dos
seus usos pela implantação do projeto.
Para a avaliação dos impactes neste descritor, considera-se como critério fundamental a
área total que é afetada, bem como a que se refere a usos considerados mais sensíveis,
pela sua importância socioeconómica, como são as zonas com ocupação urbana e áreas
mais intensivas do ponto de vista da exploração agrícola e interesse económico e/ou
ecológico.
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3.2
3.2.1

Solos
Fases de Construção e de Exploração

As ações sobre os solos são resultado das intervenções necessárias à obra para a
criação da plataforma alargada da via e que implicam a prévia destruição do terreno
nesse local e a consequente movimentação de terras.
Para a avaliação dos impactes nos solos foram utilizados métodos quantitativos para
estimar a área da afetação, considerando-se também na avaliação as características
desses mesmos solos, com destaque para a sua aptidão agrícola, e nomeadamente os
solos classificados como Reserva Agrícola Nacional (RAN).
Como se enquadra na Metodologia Geral deste capítulo, quanto às principais ações de
projeto responsáveis pela ocorrência de impactes, o que se verifica é que as áreas a
ocupar ao longo da atual autoestrada correspondem às áreas das atuais valetas,
compreendidas entre as faixas de rodagem de ambos os sentidos e os taludes atuais,
bem como os próprios taludes, os quais serão prolongados, no caso dos aterros ou
recuados, no caso das escavações.
Deste modo, a grande afetação ocorre em área da própria infraestrutura e apenas 4,6 ha
se fazem em área exterior à mesma e que implica com isso nova expropriação.
Estas afetações estão sobretudo concentradas na parte inicial do traçado, onde ocorrem
os Cambissolos Húmicos de reduzida aptidão agrícola (Classe F)), ligados às formações
existentes e mais marginalmente na parte final do traçado, antes do Nó de Estarreja,
onde os solos têm maior aptidão agrícola (Classe A), em consequência da presença de
materiais sedimentares.
Da retificação que será necessária fazer a alguns caminhos paralelos por via da
intervenção nos atuais taludes, haverá uma afetação muito pontual e localizada de solos
(0,5 ha) que afeta ambas as tipologias de solos atrás referidas e sem qualquer expressão
em termos do seu impacte.
Também com a construção das 3 novas obras de arte, para o restabelecimento das
passagens superiores, que não são exequíveis no local onde se encontram atualmente
(PS361, no km 248+102, PS365, no km 251+447 e PS367, no km 252+775), ocorre ainda
uma afetação localizada de novos solos nos locais dos encontros das obras de arte até à
convergência com o traçado existente da estrada que é restabelecida. Esta área de
afetação é também diminuta (0,7 ha) e ocorre em área de Cambissolos Húmicos, de
reduzida aptidão agrícola.
Dos 4,6 ha que globalmente correspondem à nova área de solos afetados, apenas cerca
de 30% (1,5 ha) se inserem em área de Reserva Agrícola Nacional (RAN), pelo que a
significância global do impacte é reduzida. De facto, não só o valor absoluto da afetação
no contexto global do projeto é reduzido, como os solos de maior aptidão agrícola
afetados são também muito reduzidos.
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Associadamente a estes impactes, a implantação do estaleiro será também responsável
pela ocupação temporária de solos. Nesta fase não é ainda possível proceder à sua
avaliação, mas são, no entanto, já indicadas medidas com vista à minimização da
afetação de solos de maior valor agrícola através dos condicionamentos apresentados na
FIG. VI. 1.
Simultaneamente, a presença das equipas de trabalhadores e a movimentação de
máquinas constituem fatores que contribuem igualmente para uma perda de solos, uma
diminuição da sua qualidade pela compactação, aumento da erosão e eventual
contaminação, sendo, contudo, impactes de magnitude mais reduzida face aos que são
criados pela implantação do alargamento.
Assim, no cômputo geral, considera-se que o impacte relativo à destruição do solo é
classificado como de impacte negativo e de magnitude reduzida, direto, permanente,
irreversível e globalmente não significativo.
Na fase de exploração o principal impacte deriva da implantação da infraestrutura nas
novas condições de alargamento, impacte este que é decorrente da Fase de Construção
e, naturalmente, se mantém na Fase de Exploração. Para além deste, que é o impacte de
maior expressão, existem outros impactes suscetíveis de ocorrer nesta fase que se
prendem com a eventual contaminação dos solos por derrames acidentais de óleos e
lubrificantes em consequência de acidentes ou de situações de avaria que impliquem
reparações no local e que possam ter associados derrames desses produtos. No entanto,
estas são situações com baixa probabilidade de ocorrência, que reduz consideravelmente
o risco de derrames nocivos.
A sua classificação resume-se assim a impactes potenciais, muito localizados, de
magnitude reduzida, diretos, temporários e reversíveis e não significativos.

3.2.2

Alternativa Zero

No que respeita aos solos a não concretização do projeto em estudo mantém as
características descritas na situação de referência, não conduzindo a qualquer impacte,
situação que não é contudo muito diferente da prevista com o projeto, uma vez que o
mesmo interfere em grande medida com as estruturas existentes da autoestrada.

3.2.3

Síntese de Impactes. Conclusões

Da análise efetuada verifica-se ser na fase de construção que ocorrem os principais
impactes sobre os solos, decorrentes da implantação física do projeto. O impacte é
considerado negativo, direto, imediato e de ocorrência certa e permanente. A
magnitude é considerada reduzida e o impacte globalmente não significativo,
atendendo aos quantitativos envolvidos e aos solos de maior aptidão agrícola afetados
serem muito reduzidos.
No Quadro V. 4 apresenta-se a avaliação global de impactes nos solos, tendo em conta
os principais aspetos avaliados.
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Certo
(3)

Pouco provável
(1)

Afetação de solos de
aptidão agrícola
incluídos na RAN

Eventual
contaminação de
solos por situações de
acidente

Temporário
(1)

Raro
(1)

Diária
(3)

Diária
(3)

Frequência

Magnitude

Reduzida
(1)

Reduzida
(1)

Reversível
(1)

Moderado
(3)

Reduzido
(1)

Reduzido
(1)

Confinado
(1)

Confinado
(1)

Confinado
(1)

Escala

Minimizável
(1)

Minimizável
(1)

Minimizável
(1)

Capacidade de
Minimização

(-) NS
(10)

(-) NS
(15)

(-) NS
(15)

Significado

Rev.01
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Reduzida
(1)

Fase de Exploração

Irreversível
(3)

Irreversível
(3)

Fase de Construção

Reversibilidade

Legenda: negativos (-), positivos (+),não significativos (NS), significativos (S); muito significativos (MS)
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Permanente
(2)

Certo
(3)

Perda de solos pelos
aterros/escavações

Permanente
(2)

Duração

Probabilidade
de Ocorrência

Impacte

Valor do
Recurso
Afetado /
Sensibilidade
Ambiental da
Área Afetada

Quadro V. 4 – Classificação de Impactes no Solo nas Fases de Construção e de Exploração

3.3

Uso do Solo

3.3.1

Fases de construção e de exploração

As ações de projeto responsáveis por impactes no uso do solo correspondem
genericamente à:
−

Ocupação do território pelo alargamento e beneficiação da infraestrutura
rodoviária (impactes negativos);

−

Ocupação temporária do território por usos associados à construção (impactes
negativos);

−

Melhoria da acessibilidade pela entrada em funcionamento do sublanço com
3 vias em cada sentido (impactes positivos), podendo induzir alterações no uso do
solo na sua área de influência, traduzida num desenvolvimento urbanístico
envolvente, instalação de novas atividades, criação de emprego, etc. (impactes
positivos e negativos).

Como atrás referido, na fase de construção do projeto de alargamento e beneficiação da
infraestrutura rodoviária em estudo os principais impactes negativos resultam da
ocupação irreversível dos solos e modificações dos atuais usos numa faixa adjacente à
via existente e que será ocupada pela nova implantação da plataforma e taludes
associados quer à plena via quer ao Nó de Albergaria, também intervencionado.
De referir ainda as áreas que serão ocupadas pela construção das 3 novas obras de arte
(PS), retificação de caminhos paralelos e órgãos de drenagem. No caso do viaduto do rio
Antuã, não está prevista a construção de novos pilares, embora seja expectável a
ocupação temporária de algumas áreas sob o viaduto e envolvente próxima para
estruturas de apoio à obra, apresentando-se este como um impacte temporário.
De seguida realiza-se uma descrição sucinta da ocupação do solo afetado ao longo do
traçado de alargamento e beneficiação do Sublanço Albergaria / Estarreja da A1 a que se
segue a sua quantificação pelas classes de uso identificadas na situação atual do
ambiente.
Nó de Albergaria
O Nó de Albergaria será alvo de intervenção, por forma a possibilitar a transição de 2
para 3 vias no início do sublanço em estudo. Na parte final do traçado, o Nó de Estarreja
já apresenta o perfil de 2 x 3 vias, pelo que não será sujeito a qualquer intervenção no
âmbito do atual projeto.
Assim, no Nó de Albergaria, o alargamento da plataforma no sentido sul/norte ocorre com
a via de aceleração do Ramo A, enquanto no sentido oposto, a transição de 2x3 vias para
2x2 vias ocorre após a saída para Albergaria / A25 (Ramo C) e antes da via de
aceleração do Ramo D.
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Esta solução permite minimizar as interferências na exploração do nó, bem como na
ocupação de novas áreas procurando usar ao máximo a plataforma existente, quer da
autoestrada quer das faixas dos ramos e as áreas já expropriadas.
Com a intervenção proposta para o nó prevê-se sobretudo que seja ligeiramente afetada
uma pequena área envolvente ocupada por vegetação ruderal e de matos dispersos.
Plena Via do Sublanço Albergaria / Estarreja da A1
Trecho entre o km 247+500 (Nó de Albergaria) e o km 253+400
Neste trecho inicial do sublanço da A1 em estudo, para além da afetação das áreas
decorrentes do alargamento da plataforma da autoestrada e da criação dos respetivos
taludes, prevê-se a ocupação de áreas adicionais associadas nomeadamente à
implantação do restabelecimento de 3 passagens superiores que têm que ser demolidas
e construídas novas obras de arte em local adjacente (PS361, PS365 e PS367), de
caminhos paralelos que serão retificados e novos órgãos de drenagem a implantar nos
novos taludes, bem como prolongamento de PH existentes.
Este trecho desenvolve-se numa área florestal dominada por eucaliptal. Para além desta
classe de uso, prevê-se a afetação pelas intervenções do projeto de vegetação ruderal e
de matos dispersos, associada sobretudo aos taludes existentes.
Trecho entre o km 253+400 e o km 255+300
Corresponde ao trecho onde se insere a Área de Serviço de Antuã e cuja envolvente é
agrícola.
Este trecho inclui, para além do alargamento da plataforma da via, intervenções em
restabelecimentos, nomeadamente associados às duas passagens superiores ocorrentes
(PS369 e PS370) a restabelecer no local da atual obra de arte, ao restabelecimento de
caminhos paralelos e órgãos de drenagem.
Na Área de Serviço de Antuã, o alargamento de duas para três vias de ambas as faixas
de rodagem da A1, obriga à correção da totalidade dos ramos da referida área de
serviço, contudo dentro da área existente para esta infraestrutura.
Na envolvente à plena via ocorre a afetação da vegetação ruderal que enquadra os
atuais taludes.
Trecho entre o km 255+300 e o km 255+700
Corresponde à zona do viaduto do rio Antuã. O viaduto será objeto de alargamento, de
maneira a que as suas dimensões sejam compatíveis com as da plataforma da
autoestrada alargada. Durante a fase de construção haverá necessidade de ocupação
temporária de áreas sob o viaduto e envolvente próxima para implantação de estruturas
de apoio à obra.
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As encostas do vale do rio encontram-se revestidas sobretudo por áreas de eucaliptal.
Junto do leito do rio verifica-se a presença de algumas bouças de carvalho-roble e de
choupos, que não se prevê que sejam afetadas pelas intervenções previstas de
alargamento do viaduto.
Trecho entre o km 255+700 e o km 257+100
Trata-se novamente de um trecho com uma envolvente de cariz agrícola, marcado por
uma rede rodoviária densa, associada às áreas urbanas de Souto e Devesa. Apresenta
como via principal a EN 224-3, que atravessa a A1 aproximadamente ao km 256+400
(PI372), e da qual derivam inúmeras vias secundárias.
Neste trecho prevê-se a necessidade de expropriação de duas habitações (uma delas,
atualmente, não ocupada), cerca do km 256+200, uma em cada um dos lados da
autoestrada.
A habitação do lado oeste da via, localizada na Rua do Canto do Souto, encontra-se
praticamente contígua à via (a cerca de 8 m), estando desabitada e com as janelas
entaipadas com tijolos (ver Foto 27), prevendo-se a sua expropriação.

Foto 27 – Habitação desabitada a ser expropriada, ao km 256+200 (lado poente)

A outra habitação, localizada do lado nascente da via, na Travessa do Campo, encontrase a uma distância de cerca de 12 m, sendo que algumas áreas anexas, incluindo o
logradouro, são praticamente confinantes com a vedação da autoestrada (ver Foto 28).
De referir que neste caso, para além dos impactes ao nível do ruído, o alargamento da
via impossibilita o acesso à garagem da habitação.
Neste caso será igualmente feita a sua expropriação (já acordada com o proprietário),
tendo em conta a situação de afetação física e reduzida qualidade de vida que aqui se
verifica.
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Foto 28 – Habitação a ser expropriada ao km 256+200 (lado nascente)

(legenda: A – Anexo; H – Habitação e G – Garagem)

FIG. V. 1 – Localização das duas zonas edificadas a expropriar (km 256+200) - ambos os
lados da via
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Outra situação com habitações próximas diz respeito à zona da passagem inferior PI372
(km 256+450). Aqui é proposto o alargamento da obra de arte, de forma a garantir a
implantação do novo perfil da autoestrada, não sendo necessário qualquer intervenção
no respetivo restabelecimento. Nas habitações que se localizam junto a esta PI, de
ambos os lados da via, não se verifica assim qualquer interferência.

(legenda: H – Habitação)

FIG. V. 2 – Implantação do Projeto junto à PI372 (km 256+450)

Neste trecho ocorrem ainda mais duas situações com edificado próximo à via suscetível
de potencial afetação, mas que são minimizadas por medidas já introduzidas no projeto.
Assim, nas imediações do km 257+000, do lado oeste, está prevista a construção de um
muro (M4), por forma a evitar a interferência direta no edificado local, passando a
propriedade existente a ser delimitada pelo próprio muro, na sua confrontação com os
terrenos ocupados pela autoestrada.
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(legenda: A – Anexo; H – Habitação e P – Poste de telecomunicação)

FIG. V. 3 – Implantação do Muro M4 face à área social adjacente (km 257+000 – lado poente)

Também ao km 256+800 (lado poente) está prevista a implantação de um muro (M3)
para redução da afetação da faixa de terreno disponível para o restabelecimento do
caminho que se desenvolve entre a casa e a autoestrada, marginalmente à saia dos
atuais aterros.

(legenda: H – Habitação)

FIG. V. 4 – Implantação do Muro M3 face à área social adjacente (km 256+800 – lado poente)
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Assim, para além de áreas agrícolas, marginalmente interferidas há a referir neste trecho
também a afetação de espaços sociais, nomeadamente relativo à afetação marginal das
propriedades onde se situam duas habitações que serão expropriadas.
Trecho entre o km 257+100 e o km 257+900 (Nó de Estarreja)
O trecho final da A1 a intervencionar insere-se numa mancha florestal, sendo afetado
pela intervenção, para além de áreas de eucaliptos, alguns matos dispersos e vegetação
ruderal que acompanha sobretudo os caminhos existentes paralelos à autoestrada.
Este tipo de usos serão também os afetados pela ocupação de áreas adicionais
associadas nomeadamente à retificação e implantação de órgãos de drenagem. A PS373
será restabelecida no local da obra de arte existente.
Síntese
Decorrente desta análise, no Quadro V. 5 apresenta-se uma síntese da quantificação dos
espaços de uso afetados pelo alargamento e beneficiação do Sublanço Albergaria /
Estarreja da A1.
Quadro V. 5 – Usos do Solo Afetados
Classe

Espaço urbano

Espaço rural

Subclasse

Área

Representatividade
(%)

2

ha

Espaço social

336

0,03

0,73

Espaço canal

104

0,01

0,23

Caminhos

666

0,07

1,45

6 919

0,69

15,09

36 580

3,66

79,76

Espaço agrícola
Espaço florestal de produção – eucalipto

m

Matos

---

300

0,03

0,65

Vegetação ruderal

---

960

0,10

2,09

45 865

4,59

100

Total

Da análise do quadro verifica-se que a maior percentagem corresponde à afetação de
áreas de eucaliptal, correspondendo a praticamente 80% da área total interferida pela
construção do projeto de alargamento e beneficiação da A1, no Sublanço
Albergaria / Estarreja.
Seguem-se os espaços agrícolas (15%), as áreas ocupadas por vegetação ruderal e
matos dispersos (2%) e os caminhos existentes (1,5%). As outras classes apresentam
valores residuais.
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Em termos das áreas agrícolas afetadas importa referir que dada a natureza do projeto
(alargamento e beneficiação de uma via existente) não se registará a fragmentação das
parcelas agrícolas, sendo estas só afetadas marginalmente.
No que respeita às áreas urbanas com localização pontual na envolvente do traçado,
apenas haverá uma afetação marginal destes espaços e de que decorre da necessidade
de expropriar duas habitações. Junto a duas outras habitações, estão previstas medidas
de projeto que reduzem as áreas afetadas, por via da implantação de muros que
substituem taludes (Muros M3 e M4). Referem-se ainda as habitações que se encontram
junto à PI372, contudo a uma cota inferior à via e sem alterações face à atual situação
Quanto à interferência com as vias envolventes, os impactes apenas se preveem na fase
de construção, com a perturbação decorrente das obras. Nomeadamente, da construção
de novas obras de arte para as atuais passagens superiores à autoestrada (8), uma vez
que as atuais não têm vão suficiente para o novo perfil transversal da autoestrada. Assim,
no caso das PS362 (km 249+398), PS364 (km 250+461), PS369 (km 253+483), PS370
(km 254+202) e PS373 (km 257+442), o trânsito terá que ser desviado por caminhos
alternativos relativamente curtos para a construção da nova obra de arte que se
assinalam na carta de condicionamentos à obra apresentada na FIG. VI. 1 (Capitulo VI do
presente relatório).
No caso das PS361 (km 248+102), PS365 (km 251+447) e PS367 (km 252+775), uma
vez que o desvio do trânsito implicaria caminhos alternativos muito longos, optou-se
assim por construir uma nova obra de arte adjacente à atual e demolir a PS existente
quando a nova estiver concluída, o que minimiza assim a perturbação dos usos.
Relativamente aos estaleiros, ainda não se encontra definida a sua localização, a qual,
deverá ter em conta as condicionantes apresentadas na FIG. VI. 1. Deste modo não é
assim possível proceder nesta fase à sua avaliação em termos de potenciais usos
afetados por essas infraestruturas.
Durante a fase de exploração alguns dos impactes verificados durante a fase de
construção assumem carácter definitivo, nomeadamente os resultantes da ocupação
irreversível dos solos no local de implantação do projeto com a presença física da via nas
novas condições e a perturbação por ela gerada para a envolvente direta e
desenvolvimento geral induzido pela melhoria da acessibilidade.
Os impactes, de natureza indireta nos usos do solo, relacionam-se com impactes
associados a outros descritores como são a Paisagem, a Socioeconomia e o Ruído, pela
presença e perturbação que a via alargada terá no contexto envolvente, que sendo um
impacte que se inicia com a construção assume, no entanto, a sua dimensão efetiva na
fase de exploração.
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3.4

Alternativa Zero

A não concretização do projeto mantém, de um modo geral, as características descritas
na situação de referência, situação que não é contudo muito diferente da prevista com o
projeto implantado, uma vez que o alargamento ocorre no essencial na área já afeta à
própria autoestrada, mantendo os usos da envolvente.
As expropriações das duas habitações indicadas não ocorreriam, mas no caso de uma
delas (km 256+200 lado nascente), a manutenção da atual situação constitui um elevado
impacte negativo para a saúde dos proprietários e sua qualidade de vida.

3.5

Síntese dos Impactes. Conclusões

Da avaliação realizada conclui-se que os impactes mais relevantes ao nível do uso do
solo se verificam durante a fase de construção, com a afetação direta das áreas
envolventes à A1 decorrente do alargamento da plataforma previsto, e que sendo
impactes permanentes se mantêm na fase de exploração.
As áreas ocupadas de forma irreversível pelo projeto de alargamento da A1 são
marginais aos taludes atuais, uma vez que a maioria do alargamento se faz no interior da
própria área já expropriada pela infraestrutura existente, usando as valetas existentes e
os próprios taludes, que serão por isso retificados.
Os espaços marginais que são afetados totalizam 4,6 ha, integram maioritariamente
espaços florestais de produção de eucalipto, sendo ainda afetadas parcelas agrícolas,
com predomínio da cultura de regadio e de pastagens que estão marginais à autoestrada.
Nas zonas contíguas à autoestrada são ainda interferidos espaços de vegetação ruderal
e de matos dispersos que envolvem s atuais taludes. A destruição deste tipo de usos é
muito reduzida e o impacte não é significativo no contexto da zona.
Para além dos impactes resultantes da eliminação dos atuais usos na zona de
alargamento da autoestrada, que constitui um impacte permanente, a ocupação de outras
áreas para a implantação de zonas de estaleiro, acessos, etc., apresenta-se
potencialmente como um impacte temporário e também pouco significativo, face aos
condicionamentos estabelecidos para a sua localização.
Relativamente à fase de exploração, e para além da manutenção dos impactes
permanentes dos usos afetados pelas novas estruturas da via, surgem na sua sequência
impactes associados à melhoria do nível de serviço da infraestrutura rodoviária.
Impactes associados a incómodos para a população e alteração da paisagem, são
avaliados no âmbito os respetivos fatores ambientais (Socioeconomia, Ruído e
Paisagem).
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Em termos globais, os impactes originados pela construção e exploração da autoestrada
ao nível do uso do solo, podem classificar-se em negativos, reduzidos, diretos,
permanentes e irreversíveis, sendo globalmente não significativos, pois consistirão
numa alteração residual numa envolvente a uma via existente, onde no essencial as
grandes alterações nos usos locais já ocorreram já com a implantação do sublanço
Albergaria/Estarreja atualmente existente.
As medidas de projeto introduzidas (expropriações e muros de suporte) contribuem para
uma minimização efetiva de impactes.
No quadro seguinte sintetizam-se os impactes do ponto de vista da sua classificação em
cada uma das fases do projeto
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(2)

Temporário
(1)

Permanente
(2)

Certo
(3)

Provável

Duração

Probabilidade
de Ocorrência

Diária
(3)

Diária
(3)

Reversibilidade
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Magnitude

(1)

Reversível

Irreversível
(3)
Reduzida
(1)

Reduzida
(1)

Fases de Construção e de Exploração

Frequência

Legenda: negativos (-), positivos (+),não significativos (NS), significativos (S); muito significativos (MS)

Ocupação pelas áreas
de apoio à obra
(estaleiros, acessos,
etc.)

Destruição dos usos
do solo

Impacte

Reduzido
(1)

Reduzido
(1)

Valor do
Recurso
Afetado /
Sensibilidade
Ambiental da
Área Afetada

Confinado
(1)

Confinado
(1)

Escala

(1)

Minimizável

Minimizável
(1)

Capacidade de
Minimização

Quadro V. 6 – Classificação de Impactes para o Uso do Solo nas Fases de Construção e de Exploração

Capítulo V
fevereiro 2018

319

(-) NS
(11)

(-) NS
(15)

Significado

4.

CLIMA

4.1

Metodologia

Para a avaliação dos impactes no clima nas fases de construção e exploração do projeto
de alargamento da A1 importa analisar os impactes que o mesmo poderá induzir sobre as
condições climáticas locais.
Face à tipologia de projeto, a escala de análise é necessariamente local, sendo que
avaliações mais globais só fazem sentido se considerada a autoestrada A1 no seu todo e
não no âmbito de uma situação específica de um alargamento dos seus sublanços.
Conclui-se a avaliação deste descritor com a análise da Alternativa Zero e a Síntese de
Impactes.

4.2

Fase de Construção

Não se identificam impactes na fase de construção, uma vez que as eventuais ações
sobre o clima decorrem do efeito da presença física da nova infraestrutura, situação que
só se verificará em termos efetivos na fase de exploração, com a concretização do
alargamento e funcionamento da via nas novas condições.

4.3
4.3.1

Fase de Exploração
Efeitos do projeto no clima

Decorrente da presença da via, que constitui um obstáculo físico à drenagem do ar,
podem surgir fenómenos de acumulação em áreas deprimidas, onde a presença de
aterros contribua para dificultar o escoamento do ar frio e para um consequente aumento
da incidência de nevoeiros e de geada a montante, podendo traduzir-se em desconforto
climático para a ocupação humana e em prejuízos para culturas agrícolas.
O presente alargamento não altera no essencial o obstáculo já existente pela via, pois
não ocorre aumento de cotas da estrada e da altura dos taludes, os quais face ao
carácter bastante aplanado da zona, são em geral de reduzida altura (máximos pontuais
de 8-9 m).
As zonas preferenciais de drenagem das massas de ar, que ocorrem em zonas de vale,
são asseguradas, uma vez que o vale mais importante como é o vale do Rio Antuã,
bastante encaixado, é transposto em viaduto e nele se mantém também o seu coberto
vegetal e assim as condições atuais de drenagem de massas de ar.
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Situação importante constitui também a drenagem associada às linhas de água do
território atravessado, situação que é devidamente assegurada pelo viaduto no Rio
Antuã, com livre escoamento hidráulico, e nas linhas de água mais importantes, com
passagens hidráulicas especiais de grande dimensão que permitem o escoamento de
cheias com período de retorno de 100 anos. Nas restantes linhas de águas, cujos
entalhes na topografia são pouco notórios, há contudo também passagens hidráulicas
que mantem assegurado o escoamento das águas nessas zonas para este mesmo
período de retorno.
Deste modo, não existem, portanto, situações indutoras de risco à drenagem de massas
de ar e ao escoamento. O projeto do sublanço atualmente em exploração assegurou já o
restabelecimento / minimização das funções mais importantes do sistema ambiental no
território. Com o presente projeto de alargamento assegurar-se-á a manutenção do
restabelecimento deste sistema.
A nova área de impermeabilização, criada pelas terceiras vias (cerca de 9 ha), ocorre em
área da atual infraestrutura, correspondente às valetas laterais vegetadas ou já
impermeabilizadas, pelo que a alteração na radiação pela destruição de áreas
arborizadas é muito reduzida ou nula.
Os taludes existentes serão reperfilados e refeita a sua cobertura vegetal, compensando
os cerca de 3,5 ha de áreas florestais com eucalipto afetados (do total de 4,6 ha
inerentes a novas áreas afetadas exteriores à atual infraestrutura). A recuperação e
integração destas áreas intervencionadas faz-se com recurso a espécies autóctones,
substituindo de uma forma ambientalmente mais favorável as espécies de crescimento
rápido.
Mantém-se também a infiltração das águas pluviais no solo, uma vez que os taludes da
via asseguram essa função e as águas recolhidas na plataforma são conduzidas a pontos
de descarga no terreno ou às linhas de água.
Do funcionamento do projeto e do seu impacte na mobilidade e nos consumos
energéticos associados à circulação rodoviária, poder-se-á considerar como positivo o
alargamento a introduzir, na medida em que se melhora o nível de serviço e as condições
de fluidez do tráfego de uma autoestrada (constituída entre outros pelo sublanço
Albergaria /Estarreja), que é vista como fundamental para a acessibilidade da população
no território nacional.
Assim, não existem situações de risco em termos de risco climático, já que as principais
zonas de baixa de drenagem das massas de ar são transpostas em viaduto e sem
alterações nos usos e no balanço da radiação. Assegura-se também a manutenção de
um coberto vegetal mais adequado nas áreas intervencionadas e sem ocorrência
significativa de impermeabilizações do solo. As alterações ao uso do solo são assim
diminutas.
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4.3.2

Impactes do sistema ambiental sobre o projeto

O território de atravessamento da A1 revela um uso florestal, dominante, e agrícola e
urbano, em zonas mais localizadas.
Trata-se assim de uma zona antropizada, onde os usos se encontram estabilizados ou
sem alterações relevantes nos últimos tempos.
Aliás, o projeto da A1, implantado desde a década de 80 do século passado, demonstra
que a conceção original se encontra adequada, nomeadamente a situação de risco no
território, como são as decorrentes de cheias, para períodos de retorno longos (100
anos). Não existem também situações de cheias relatadas que tenham posto em perigo a
infraestrutura.
A zona do traçado está integrada numa região onde domina a ocorrência de nevoeiros de
advecção, resultante da invasão do continente por ar húmido vindo do mar e que é
característico dos meses de Verão. O fundo dos vales dos afluentes do rio Vouga,
nomeadamente do rio Antuã, são afetados pelos denominados nevoeiros das baixas
atlânticas de origem mista, ou seja, de advecção e de irradiação.
Este segundo tipo domina nos meses mais frios, afetando essencialmente as depressões
topográficas. A ocorrência destas situações é muito frequente, podendo ser situações
que afetam pontualmente a circulação e a fluidez do trafego e que implica assim cuidados
pelos automobilistas, adotando velocidades de circulação mais reduzidas como forma de
minimização do risco de acidentes.
Uma situação de risco com consequências na exploração do projeto e que tem
deflagrado na região e no território nacional nos últimos anos, tem sido as situações de
secas extremos e a ocorrências de inúmeros incêndios florestais que afetam assim
também as envolventes florestais às autoestradas e põem em risco a segurança e a
circulação dos utentes.
Esta situação, de incidência alargada no território nacional, está a ser avaliada de uma
forma global pelas entidades competentes e dela se esperam orientações e medidas
mais específicas para a relação das vias rodoviárias com essas situações e do papel que
as mesmas podem desempenhar como um efetivo elemento na defesa da floresta contra
incêndios.
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4.4

Alternativa Zero

No que respeita ao clima, a não concretização do projeto em estudo manterá o descrito
na situação de referência e que no essencial não é também diferente do que se verifica
com a implantação e presença do novo projeto.

4.5

Síntese de Impactes. Conclusões

Da análise anteriormente realizada verifica-se que os impactes no clima são classificados
de potencialmente inexistentes ou não significativos.
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5.
5.1

RECURSOS HÍDRICOS
Metodologia

A avaliação dos impactes nos recursos hídricos considera os impactes na fase de
construção e os impactes criados na fase de exploração, sendo que muitos dos impactes
gerados na fase de construção, permanecem durante a fase de exploração.
Considerando a caracterização realizada na Situação Atual serão identificados,
relativamente aos Recursos Hídricos Superficiais, os seguintes impactes:
Fase de Construção
a) Modificações da drenagem superficial por via do alargamento introduzido;
b) Infraestruturas hidráulicas afetadas;
c) Alterações provocadas no transporte e acumulação de sedimentos devidas a
movimentação de terras e fenómenos de erosão;
d) Criação de ocupações temporárias no rio Antuã (leito e margens) devido às
intervenções no viaduto sobre o rio Antuã.
Fase de Exploração
a) Presença da infraestrutura e condições de drenagem do território ocupado.
Serão identificados, relativamente aos Recursos Hídricos Subterrâneos, os seguintes
impactes:
Fase de Construção
a) Afetação do nível freático;
b) Impermeabilização dos solos e eventuais reflexos na recarga dos aquíferos.
Fase de Exploração
a) Impermeabilização e compactação dos solos e eventuais reflexos na recarga dos
aquíferos.
A avaliação da Qualidade da Água dos Recursos Hídricos Superficiais e Subterrâneos é
autonomizada em ponto próprio e subdividida em fase de construção e fase de
exploração, considerando-se na fase de construção as ações suscetíveis de alterar a
qualidade da água dos recursos presente na zona do projeto e na fase de exploração, é
estimado o previsível acréscimo dos principais poluentes nos cursos de água recetores
das águas de escorrência da via, recorrendo-se ao modelo simplificado de Driver e
Tasker.
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Os valores determinados serão comparados com os objetivos de qualidade definidos no
Decreto-Lei n.º 236/98, de 1 de agosto, tendo em conta os diferentes usos da água nas
zonas atravessadas pelo traçado.
Na avaliação que se apresenta seguidamente é de salientar que se está perante uma via
já existente, sendo que esta avaliação se refere às alterações introduzidas pelo
alargamento e ao funcionamento global da via com as novas condições.

5.2

Recursos Hídricos Superficiais

5.2.1
a)

Impactes na Fase de Construção

Modificações da drenagem superficial

A análise da área do projeto revela que existem diversas linhas de água intercetadas pela
autoestrada, algumas delas de expressão reduzida e de carácter torrencial, outras com
maior importância, como é o caso do rio Antuã.
O projeto de drenagem assegura a manutenção do restabelecimento de todas as linhas
de água intercetadas pela autoestrada em estudo através do prolongamento das
passagens hidráulicas (PH) existentes e da beneficiação geral dos órgãos de drenagem
associados ao alargamento efetuado com um novo limite de plataforma e retificações nos
taludes existentes. No Rio Antuã é mantido o viaduto, sem qualquer alteração no leito do
rio.
Devido ao alargamento previsto para a autoestrada, está assim previsto o prolongamento
de 26 PH`s existentes (23 de secção circular e 3 de secção quadrada), no sentido de se
adaptarem à nova largura da plataforma.
De acordo com os estudos de drenagem realizados para o projeto de alargamento e
beneficiação, constata-se que as passagens hidráulicas existentes apresentam uma
secção que é considerada adequada. A verificação agora efetuada baseou-se nos
critérios de dimensionamento atuais que estipulam a avaliação de caudais instantâneos
para o período de retorno de 100 anos.
De salientar que existe uma passagem hidráulica com capacidade de escoamento
insuficiente para a cheia centenária (PH 252-3). Contudo, as observações de campo
realizadas pelo projetista em períodos de precipitação intensa não evidenciam esta
insuficiência, comparativamente com as passagens hidráulicas adjacentes com bacias
hidrográficas de características semelhantes, pelo que se optou por assumir o
funcionamento afogado da boca de entrada para a cheia centenária. Sendo esta PH em
recipiente, os caudais em excesso são automaticamente desviados para a PH 253-1
através da nova valeta a construir, não constituindo um risco para a via e sendo
assegurada a drenagem.
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No Quadro V. 7 apresenta-se a localização das PH`s a prolongar e respetiva secção,
bem como a extensão do prolongamento quer para montante quer para jusante da
autoestrada. Refira-se que duas das 28 PH’s existentes no sublanço da autoestrada em
estudo (PH’s 254-2 e 257-3, localizadas aos km’s 254+966 e 257+746, respetivamente)
não serão alvo de intervenção, pelo que a intervenção só ocorre assim em 26 PH.
Quadro V. 7 – Localização, Secção e Extensão do Prolongamento
das Passagens Hidráulicas
Extensão do
prolongamento
para montante

Extensão do
prolongamento
para jusante

1,00

0

6,7

1

1,00

0

7,06

248+268

1

1,50

4,35

7,08

248-2

248+844

1

1,00

4,38

7,8

249-1

249+018

1

1,00

4,56

6,59

249-2

249+215

1

1,50

6,66

6,93

249-3

249+603

1

1,00

5,42

3,69

249-4

249+918

7,98

9,39

250-1

250+317

1

1,00

4,25

8,98

250-2

250+394

1

1,00

4,21

7,91

250-3

250+666

1

1,00

4,94

5,84

250-4

250+953

1

1,50

7,84

5,27

251-1

251+222

1

1,00

4,16

6,25

251-2

251+661

1

1,50

4,47

9,26

251-3

251+838

1

1,00

4,59

3,13

251-4

251+957

1

1,00

4,08

5,34

252-1

252+260

1

1,00

4,75

4,30

252-2

252+515

14,49

9,27

252-3

252+979

2,86

7,23

253-1

253+218

10,11

3,67

253-2

253+866

1

1,20

3,14

8,20

254-1

254+786

1

1,00

13,39

9,52

PH ASA-1

Área Serviço
(Ramo A)

1

1,00

4,79

32,87

256-1

256+054

1

1,00

6,36

4,83

257-1

257+072

1

1,00

7,60

7,24

257-2

257+202

1

1,00

6,35

5,53

PH

Localização
(km)

247-1

247+574

1

247-2

247+986

248-1
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Secção existente
(m)

1 x 2,50 x 2,50

1 x 2,50 x 2,50
1

1,00

1 x 2,50 x 2,50
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A par desta situação, a limpeza das PH’s, que também se encontra prevista, contribuirá
para o seu adequado funcionamento não se identificando qualquer impacte com
significado.
O viaduto sobre o rio Antuã será alargado somente ao nível do tabuleiro de maneira a
que as suas dimensões sejam compatíveis com as da plataforma da autoestrada
alargada. Para o alargamento da atual plataforma de 30,16 metros, será necessário
alargar cada um dos tabuleiros em 4,30 m, para o lado exterior, obtendo-se uma largura
total de 38,80 metros (19,40 metros em cada tabuleiro), que prevê já uma eventual
situação de alargamento para 2x4 vias.
A solução de alargamento do viaduto não implica a necessidade de criação de novos
pilares, sendo apenas necessário alargar os coroamentos dos pilares existentes para o
exterior para receber as novas vigas a colocar para assentamento dos novos tabuleiros.
Assim, não existem intervenções acrescidas no leito e apenas durante a construção
poderá ser necessário instalar equipamentos de apoio à intervenção no tabuleiro do
viaduto, caso seja essa uma das soluções de ataque à obra que venha a ser proposta
pelo empreiteiro escolhido para a realização da empreitada.
A análise específica desta obra de arte e seu alargamento é realizada mais à frente, na
alínea d), já que o rio Antuã corresponde à linha de água mais importante atravessada
pelo sublanço da autoestrada em estudo.
Tendo por base o carácter temporário e localizado associado à construção do
prolongamento das passagens hidráulicas e alargamento do viaduto, considera-se que os
impactes sobre as linhas de água atravessadas são negativos, certos e de magnitude
reduzida, sendo temporários e reversíveis e não significativos.

b)

Infraestruturas hidráulicas afetadas

Neste ponto pretende-se avaliar os impactes relacionados com a eventual afetação das
infraestruturas hidráulicas identificadas, mais precisamente nos locais de intervenção
relativo ao alargamento e beneficiação.
Na FIG. IV. 34 encontram-se marcadas as infraestruturas identificadas na área de
influência do projeto, onde se assinalam várias condutas de abastecimento de água sob a
gestão das Águas do Centro Litoral e das Águas da Região de Aveiro, com as quais o
projeto de alargamento foi devidamente compatibilizado ao nível dos Serviços Afetados.
Face ao exposto e atendendo ao carácter temporário e localizado associado à construção
do alargamento da A1, considera-se o impacte negativo, direto, certo e de magnitude
reduzida, temporário e reversível e não significativo.
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c)

Alterações provocadas no transporte e acumulação de sedimentos devidos à
movimentação de terras e fenómenos de erosão

Durante a fase de construção vão realizar-se terraplenagens e outras movimentações de
terras que deixarão a descoberto porções de solo. Os solos desnudados são erodidos
com maior facilidade pela água das chuvas. Assim, durante o trabalho de movimentação
de terras a executar, e caso ocorra precipitação, poderão verificar-se fenómenos
erosivos, sendo fornecidos sedimentos que transportados pelas águas de escorrência
superficial, podem afluir às linhas de água, a jusante, aumentando os seus caudais
sólidos.
O impacte referido é negativo, provável, mas de reduzida magnitude, reversível,
temporário e de dimensão especial confinado, tem expressão localizada, sendo um
impacte minimizável e não significativo.

d)

Criação de ocupações temporárias no rio Antuã (leito e margens) devido ao
alargamento do viaduto

No âmbito do atual projeto torna-se necessário o alargamento do viaduto sobre o rio
Antuã, que como anteriormente referido, será realizado apenas ao nível do alargamento
dos tabuleiros existentes (um por sentido).
Para o alargamento da atual plataforma de 30,16 m, será necessário alargar cada um dos
tabuleiros em 4,30 m, para o lado exterior, obtendo-se uma largura total de 38,80 m.
A solução de alargamento consiste na construção de uma parte nova para o lado exterior
de cada um dos tabuleiros, monolítica com o tabuleiro existente e constituída por uma
estrutura mista de laje de betão com viga em aço, acompanhando a altura das vigas
existentes em toda a extensão do viaduto.
Com esta solução não há assim qualquer necessidade de construção de novos pilares.
Apenas se prevê alargar os coroamentos dos pilares para o exterior para receber as
novas vigas e ligá-los entre si do lado interior. Todas as estruturas de alargamento e de
ligação entre os pilares serão metálicas.
Para a intervenção prevista poderá ser necessário ocupar temporariamente algumas
áreas nas margens do rio Antuã para parqueamento de materiais, nomeadamente das
vigas metálicas, que serão transportadas em troços para o local da obra. Contudo, neste
momento desconhece-se a localização do parque de materiais junto ao viaduto que virá a
ser adotada pelo futuro empreiteiro.
Do mesmo modo, desconhece-se o modo de ataque à construção do alargamento no
viaduto, que está dependente do empreiteiro a quem for adjudicada a obra. Poderá ser
através da instalação de andaimes sobre o leito do rio, através de grua ou outra
alternativa (Foto 29).
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Pilares P1 e P2

Pilares P3, P4 e P5

Foto 29 – Aspeto da área sob o viaduto sobre o rio Antuã e envolvente próxima

O planeamento rigoroso dos trabalhos e das áreas de apoio à obra, contribui para a
minimização dos impactes associados à ocupação temporária das margens. A par disto,
após a desocupação do local de apoio, e mediante projeto específico de integração
paisagística a apresentar à fiscalização, a reposição da zona a ocupar no seu estado
anterior, por meio de medidas de descompactação e arejamento dos solos, modelação
do terreno e cobertura com terra arável, seguida de sementeira e plantação com espécies
vegetais da região, contribui igualmente para a minimização dos impactes associados à
ocupação de áreas temporárias.
Face ao exposto, o impacte referido é assim negativo, certo, mas temporário e
confinado associado à construção do alargamento da A1. Considera-se ainda o impacte
de magnitude reduzida, reversível e minimizável, pela recuperação que será feita ao
local depois da construção, em caso de ocupação temporária do leito com alguns
equipamentos.

5.2.2
a)

Impactes na Fase de Exploração

Modificações da drenagem superficial

Na fase de exploração, não existem alterações ao escoamento das linhas de água tendo
presente que as soluções de drenagem das linhas de água já adotadas no sublanço
Albergaria/Estarreja, atualmente em exploração, acrescidas das necessárias extensões
do prolongamento das PH, a montante e a jusante da A1, continuam a garantir condições
adequadas de escoamento para uma cheia com período de retorno de 100 anos. Os
impactes na drenagem superficial inerentes às soluções já existentes e preconizadas no
âmbito do presente projeto são assim negativos, certos, permanentes e irreversíveis,
embora de magnitude reduzida.
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5.2.3

Alternativa Zero

A não concretização do projeto mantém, de um modo geral, as características descritas
na situação de referência.

5.2.4

Síntese de Impactes. Conclusões

Na fase de construção, face às ações de projeto e às características da zona,
considera-se que os impactes terão apenas um carácter pontual no prolongamento das
passagens hidráulicas das linhas de água intercetadas e na movimentação de terras que
podem também atingir estas linhas de água. Face aos cuidados da obra e às próprias
características do local considera-se que os impactes negativos diretos e indiretos da
construção do projeto são de magnitude reduzida e pouco significativos. São ainda
temporários, reversíveis e confinados.
Na fase de exploração, a avaliação realizada permite concluir que com o
dimensionamento adotado no projeto inicial e que será mantido no alargamento estão
asseguradas as condições de drenagem adequadas. Os impactes negativos e diretos
sobre as linhas de água intercetadas são reduzidos e pouco significativos.
No Quadro V. 8 sintetizam-se os impactes previstos nos Recursos Hídricos Superficiais.

5.3

Recursos Hídricos Subterrâneos

5.3.1
a)

Impactes na Fase de Construção

Afetação do nível freático

De acordo com o Estudo Geológico e Geotécnico, ao longo do sublanço da A1 em
análise encontram-se formações detríticas com permeabilidade por porosidade, depósitos
de praias antigas, terraços fluviais do Quaternário, as aluviões recentes, sendo estas as
mais permeáveis, e terrenos xistosos do complexo Proterozoico que, quando sãos,
apresentam reduzida permeabilidade.
A área de projeto não abrange nenhum sistema aquífero, pelo que os aspetos
hidrogeológicos mais relevantes correspondem ao contraste de permeabilidade entre os
solos arenosos do Plistocénico e os terrenos xistosos, sobre os quais assentam,
originando aquíferos do tipo suspenso, podendo dar origem a exsurgências de águas
quando o contacto entre os dois tipos de terreno é exposto nos taludes de escavação,
como acontece na escavação cerca do km 253+550. No entanto, os depósitos
quaternários são de uma forma geral pouco permeáveis dada a presença de argila na
matriz, pelo que será uma situação de ocorrência potencial.
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(1)

Permanente
(2)

Certo

(3)

Certo

(3)

Temporário
(1)

(1)

Provável
(2)

Temporário

(1)

(3)

(3)

Temporário

Certo

Certo

Duração

Probabilidade
de Ocorrência

(3)

Diária

(3)

Diária

Diária
(3)

(3)

Diária

(3)

Diária

Frequência

Magnitude

(3)

Irreversível
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Reduzido
(1)

(1)

(1)

Reduzido

Reduzido
(1)

(1)

Reduzido

(1)

Reduzido

Reduzida

(1)

Reduzida

Reduzida
(1)

(1)

Reduzida

(1)

Reduzida

Fase de Exploração

(1)

Reversível

Reversível
(1)

(1)

Reversível

(1)

Reversível

Fase de Construção

Reversibilidade

Legenda: negativos (-), positivos (+),não significativos (NS), significativos (S); muito significativos (MS)

Modificações da
drenagem superficial

Criação de ocupações
temporárias no rio
Antuã

Alterações provocadas
no transporte e
acumulação de
sedimentos devidas a
movimentação de
terras e fenómenos de
erosão

Afetação de
infraestruturas
hidráulicas

Modificações da
drenagem superficial

Impacte

Valor do
Recurso
Afetado /
Sensibilidade
Ambiental da
Área Afetada

Confinado
(1)

(1)

Confinado

Confinado
(1)

(1)

Confinado

Confinado
(1)

Escala

(15)

(1)

Capítulo V
fevereiro 2018

331

(-) NS

(12)

(-) NS

(-) NS
(11)

(12)

Minimizável

(1)

Minimizável

Minimizável
(1)

(1)

(-) NS

(12)

(1)
Minimizável

(-) NS

Significado

Minimizável

Capacidade de
Minimização

Quadro V. 8 – Classificação de Impactes para os Recursos Hídricos Superficiais nas Fases de Construção e de Exploração

Por outro lado, os terrenos xistosos, muito pouco permeáveis, que podem ser interferidos
pelos taludes de escavação, em algumas zonas apresentam-se bastante fraturados,
promovendo a infiltração e podendo vir a conduzir à necessidade do rebaixamento, ou
controlo do nível freático, através de drenagem profunda. Esta situação não foi em
concreto identificada, mas poderá ser possível de ocorrer em obra, facilmente
ultrapassada com a execução de drenos longitudinais ou valetas fundas como antecipa já
o projeto para essas eventuais situações. É ainda de referir que, durante a fase de
construção, o empreiteiro assegurará a monitorização dos níveis freáticos nas captações
subterrâneas localizadas na envolvente do sublanço da A1 em análise.
Pelo exposto, o impacte é considerado negativo, provável, temporário e reversível, de
magnitude reduzida.

b) Impermeabilização e Compactação dos Solos e eventuais reflexos na Recarga
dos Aquíferos
A impermeabilização dos solos tem início na fase de construção com o alargamento da
plataforma da A1, o que vai originar alterações nas condições de infiltração ao longo
dessa faixa, a qual se localiza nos locais das atuais valetas entre a faixa de rodagem e os
atuais taludes e na zona de reperfilamento dos taludes existentes.
Associada a esta situação de intervenção em área já afeta à autoestrada e ao facto da
nova área de impermeabilização ser também reduzida (cerca de 9 ha), o impacte criado a
recarga de aquíferos será negativo, certo, permanente e irreversível, mas de
magnitude reduzida.

c)

Infraestruturas Hidráulicas Afetadas

Neste ponto pretende-se identificar a afetação das infraestruturas hidráulicas localizadas
na envolvente do sublanço da A1 em análise.
Na envolvente próxima do Sublanço Albergaria / Estarreja da Autoestrada A1 verifica-se
a existência de alguns poços e furos particulares para consumo humano, atividade
industrial e rega, já enumerados no Quadro IV. 15 do presente EIA.
Na FIG. IV. 20 encontram-se cartografadas estas infraestruturas hidráulicas que foram
identificadas na zona em estudo. Esta inventariação foi feita com base em dados
disponibilizados pela APA e em levantamentos de campo.
No que se refere a infraestruturas afetadas há apenas a referir uma captação (furo),
localizada ao km 256+230, aproximadamente a 25 m a E do eixo da via. Esta captação
não tem atualmente nenhuma utilização pelo que o impacte pode considerar-se como
negativo, direto, de magnitude reduzida. Esta captação deverá durante a fase de
construção ser devidamente selada pelo empreiteiro, tanto mais que se insere numa
propriedade com habitação que vai ser expropriada.
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5.3.2
a)

Impactes na Fase de Exploração

Impermeabilização e Compactação dos Solos e eventuais reflexos na Recarga
dos Aquíferos

Nesta fase permanecem os efeitos (iniciados na fase de construção) da compactação do
terreno nas áreas de implantação da plataforma da faixa da estrada a alargar, assim
como os efeitos de drenagem permanente dos afluxos de águas subterrâneas por meio
de órgãos de drenagem interna colocados. O impacte gerado é considerado negativo,
certo, permanente e irreversível, de magnitude reduzida, face às novas áreas
envolvidas serem pouco relevantes.

5.3.3

Alternativa Zero

A não concretização do projeto mantém, de um modo geral, as características descritas
na situação de referência.

5.3.4

Síntese de Impactes. Conclusões

Na fase de construção, face aos cuidados da obra e às próprias características do local
consideram-se os impactes associados à afetação do nível freático como negativos,
prováveis, de magnitude reduzida, pouco significativos, temporários, reversíveis e
muito localizados. No que se refere à afetação da drenagem superficial é considerado
negativo, certo, permanente e irreversível, de magnitude reduzida, face às novas
áreas envolvidas serem pouco relevantes. Em termos de infraestruturas hidráulicas
afetadas é apenas de referir um furo, atualmente sem utilização, classificando-se o
impacte como negativo, certo, permanente e irreversível, embora de magnitude
reduzida.
Para a fase de exploração os principais impactes encontram-se associados à alteração
da drenagem superficial criada pela presença do projeto. O impacte resultante da
afetação da drenagem superficial é, à semelhança da fase de construção, considerado
negativo, certo, permanente e irreversível, e de magnitude reduzida.
No Quadro V. 9 sintetiza-se a classificação de impactes neste descritor.
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Permanente
(2)

Certo

(3)

Permanente
(2)

(3)

Diária

Diária
(3)

Diária
(3)

(3)

Diária
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Magnitude

Reduzida
(1)

Reduzida
(1)

(3)

Irreversível

(1)

Reduzida

(1)

Reduzido

Reduzido
(1)

Reduzido
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(1)

Reduzido
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(1)

Confinado
(1)

Confinado
(1)

Confinado
(1)
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(-) NS
(15)

(1)

(-) NS
(15)

Minimizável

Minimizável
(1)

(-) NS
(15)

(11)

(1)
Minimizável
(1)

(-) NS
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Minimizável

Capacidade de
Minimização
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Legenda: negativos (-), positivos (+),não significativos (NS), significativos (S); muito significativos (MS)
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Quadro V. 9 – Classificação de Impactes para os Recursos Hídricos Subterrâneos nas Fases de Construção e de Exploração

5.4

Qualidade da Água

5.4.1
5.4.1.1

Fase de Construção
Águas Superficiais

Na fase de construção, a realização das terraplenagens e outras movimentações de
terras poderão provocar um aumento do teor de sólidos suspensos e nutrientes nas
linhas de água, resultantes da maior facilidade de erosão dos solos pelas águas da chuva
e da alteração na modelação natural do terreno e na sua cobertura vegetal.
Esta situação será, contudo, pouco relevante dado tratar-se de um alargamento de uma
via existente em que as movimentações de terras estão mais reduzidas do que numa
construção inicial, correspondendo sobretudo à retificação de taludes e de alguns
caminhos paralelos. No rio Antuã não haverá movimentações de terras nas margens ou
no leito e nas restantes linhas de água, as passagens hidráulicas já se encontram
implantadas, com o escoamento assegurado.
Durante a fase de construção ocorre ainda a produção de efluentes domésticos do
estaleiro e outros efluentes, nomeadamente águas de lavagem das máquinas e de
eventuais centrais de fabrico de misturas betuminosas e óleos usados dos motores, que
constituem uma fonte significativa de matéria orgânica, sólidos suspensos e outros
contaminantes, como hidrocarbonetos.
Os impactes derivados do derrame acidental de hidrocarbonetos e da deposição de
resíduos sólidos podem ser minimizados se forem adotadas, pelo adjudicatário da
empreitada de construção, medidas de controle, recolha e deposição dos resíduos
produzidos e se forem cumpridas rigorosamente as normas de boa operação e
manutenção dos diversos equipamentos utilizados.
Com a adoção de medidas mitigadoras, consideram-se os impactes na qualidade da
água, durante a fase de construção, negativos, reduzidos, diretos, e com um carácter
temporário e reversível.

5.4.1.2

Águas Subterrâneas

A circulação de maquinaria e de pessoas comporta o risco de poluição do solo, contudo,
em termos das águas subterrâneas, tendo em conta o caráter localizado das atividades
de obra, o risco da contaminação das águas subterrâneas decorrente de um eventual
derrame no solo, ao qual acresce ainda a baixa vulnerabilidade do sistema aquífero à
poluição, não é expectável qualquer alteração nas propriedades hidroquímicas.
O impacte considera-se portanto negativa, de magnitude reduzida, temporária e
reversível. Importa salientar que esta incidência é pouco provável, sendo ainda
minimizável. Importa igualmente referir que a reparação e manutenção de equipamentos
e veículos serão realizadas em áreas preparadas para o efeito, adequadamente
impermeabilizadas, reduzindo de forma decisiva a potencial ocorrência de derrames.
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5.4.2
5.4.2.1

Fase de Exploração
Águas Superficiais

Na fase de exploração das Infraestruturas rodoviárias, os principais impactes na
qualidade da água estão relacionados com a emissão de poluentes pela circulação
automóvel, podendo ainda considerar-se a poluição devido à aplicação de pesticidas nas
bermas e/ou separadores para controlo de infestantes, não sendo esta significativa.
A poluição pontual é devida ao derrame de produtos ou resíduos resultantes de acidentes
de viação. Nos casos em que os veículos envolvidos transportem produtos tóxicos e/ou
perigosos, os riscos de contaminação serão superiores.
Os principais poluentes envolvidos na contaminação difusa são as partículas,
hidrocarbonetos e alguns metais pesados, que estão associados à emissão dos gases de
escape, ao desgaste da pavimentação, pneus e componentes mecânicos dos veículos, e
à evaporação e fugas de óleos e combustíveis (Quadro V. 10).
Quadro V. 10 – Principais Fontes Poluentes na Poluição Difusa
Fonte

Principais Poluentes
Monóxido de Carbono (CO)
Óxidos de Azoto (NOx)
Hidrocarbonetos (HC)
Dióxido de Enxofre (SO2)

Tubos de Escape

Desgaste dos Pneus, Componentes Mecânicos e Pavimento
Evaporação e Fugas de Óleo e Combustíveis

Ferro (Fe)
Zinco (Zn)
Cobre (Cu)
Hidrocarbonetos (HC)

Uma vez depositados no pavimento ou dispersos na atmosfera, os poluentes podem
atingir a rede de drenagem, as áreas envolventes à plataforma, e os cursos de água
recetores, por meio da ação dos ventos e, principalmente, das chuvas. Nestas
circunstâncias, as águas de escorrência dos pavimentos das estradas poderão
apresentar contaminação, fundamentalmente, por metais pesados e hidrocarbonetos.
No estudo da qualidade da água procedeu-se assim à avaliação da concentração de
poluentes, com origem da circulação automóvel, tanto nos principais pontos de descarga
contemplados no projeto de drenagem, como após descarga nas bacias que recebem as
águas de escorrência da plataforma da via.
A metodologia adotada para o cálculo das concentrações corresponde ao modelo Driver
e Tasker, adaptado para o território nacional.
Os poluentes considerados são o zinco, o cobre e os sólidos suspensos totais.
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No Anexo 4.2 do Volume 3 – Anexos apresenta-se a descrição do modelo utilizado,
indicando-se os dados de base considerados nas simulações e os resultados obtidos,
assim como os valores legais utilizados na análise do traçado em estudo.
Os impactes na qualidade da água são assim avaliados de forma quantitativa através de
dois tipos de simulações:
−

Concentrações de poluentes nas águas de escorrência da plataforma da
autoestrada;

−

Acréscimo de concentração de poluentes nas principais linhas de água da
região.

Nos dois casos, os resultados serão comparados com a legislação aplicável.
A concentração de poluentes nas águas de escorrência será comparada com os valores
de qualidade das águas superficiais destinadas à rega, uma vez que existem locais
próximos do traçado onde ocorre alguma atividade agrícola e com os valores limite de
emissão (VLE) na descarga de águas residuais (comparação que é feita a título
meramente indicativo, na medida em que as águas de escorrência não constituem águas
residuais).
O acréscimo de concentração de poluentes nas principais linhas de água será
comparado com os seguintes padrões:
- Qualidade das águas superficiais destinadas à produção de água para consumo
humano (tratamentos A2 e A3);
- Qualidade das águas superficiais para fins aquícolas – águas piscícolas;
- Qualidade das águas superficiais destinadas à rega;
- Qualidade mínima para as águas superficiais.
De referir que a comparação do acréscimo de concentração de poluentes nas principais
linhas de água com o Anexo I do Decreto-Lei n.º 236/98, de 1 de agosto (água para
consumo humano – tratamento A2 e A3), é feita a título meramente indicativo na medida
em que a água do rio Antuã já não é utilizada para o fim a que se destina este anexo,
pois as captações superficiais que aqui existiam na proximidade da A1 estão
desativadas.
De seguida apresentam-se as conclusões das simulações efeituadas e que constam em
detalhe no Anexo 4 do Volume 3 - Anexos:
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•

Concentração de poluentes nas águas de escorrência
Comparando os valores de concentração de poluentes nas águas de
escorrência para o sublanço em estudo com a legislação, é possível concluir-se
que todos os valores calculados estão muito abaixo dos valores limite de
emissão para a descarga de águas residuais (VLE) e dos valores máximos
recomendados para a qualidade das águas destinadas à rega (VMR).
Deste modo conclui-se que, mesmo nas circunstâncias e condições extremas
analisadas, a água descarregada da plataforma da via apresenta padrões de
qualidade bastante bons.

•

Acréscimo de poluentes nas linhas de água
Para o sublanço em estudo foram ainda estimados os acréscimos de poluentes
nas 28 bacias hidrográficas que este sublanço da A1 interceta.
Comparando os objetivos de qualidade da água, expressos no DecretoLei n.º 236/98, de 1 de agosto, com os acréscimos de concentração de zinco,
cobre e sólidos suspensos totais em cada uma das linhas de água, após
receção das águas de escorrência da plataforma (ver Anexo 4 do Volume 3 –
Anexos), verifica-se que em todos os casos são cumpridos os valores limite
considerados.
Deste modo, os acréscimos na concentração de poluentes previstos nas linhas
de água principais, após receção das águas de escorrência da via, não alteram
significativamente as concentrações verificadas em cada uma delasa montante
dos respetivos pontos de descarga.

Globalmente, os impactes são assim classificados de negativos, de magnitude
reduzida e não significativos.

5.4.2.2

Águas subterrâneas

Na fase de exploração, os impactes sobre a qualidade das águas subterrâneas estarão
associados à possibilidade de infiltração de águas contaminadas decorrentes da
ocorrência de derrames acidentais de poluentes e à progressiva deposição sobre a faixa
de rodagem de substâncias poluentes derivadas da circulação automóvel que são depois
arrastadas pelas águas da chuva.
A água das chuvas arrasta estas substâncias para os órgãos de drenagem superficial
que, por sua vez as vão disseminando nos terrenos adjacentes à estrada, e
eventualmente infiltrando-se nas formações mais permeáveis, chegando aos aquíferos.
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Como se viu anteriormente, em situação normal, as águas de escorrência da via não
constituem uma fonte de poluição com significado para a qualidade da água superficial.
Acresce que os terrenos apresentam baixa permeabilidade à infiltração, a vulnerabilidade
à poluição dos aquíferos na zona do projeto é baixa e os aquíferos apresentam fraca
expressão hidrogeológica. Pelo exposto, não são expectáveis impactes significativos na
qualidade das águas subterrâneas.
Assim, embora o impacte possa ser negativo, considera-se como provável e de
magnitude reduzida. O impacte define-se ainda como confinado face às características
hidrogeológicas da zona, temporário e reversível.

5.4.3

Alternativa Zero

No que respeita à qualidade da água superficial e subterrânea, a não concretização do
projeto em estudo manterá o descrito na situação de referência, situação que também
não é no essencial diferente da prevista com o projeto.

5.4.4

Síntese de Impactes. Conclusões

Na fase de construção, face aos cuidados da obra e às próprias características da
intervenção a realizar e da zona, os potenciais impactes na qualidade da água são
negativos, de magnitude reduzida e pouco significativos. São ainda temporários,
reversíveis e muito localizados e de ocorrência pouco provável, como referido.
Na fase de exploração, a avaliação realizada permite concluir que o impacte é pouco
provável, confinado, temporário e reversível, e de magnitude reduzida e não
significativo.
No Quadro V. 11 sintetizam-se os impactes previstos na qualidade da água.
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Pouco provável
(1)

Eventual
contaminação das
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Pouco provável
(1)

Eventual
contaminação das
linhas de água e dos
aquíferos

Temporário
(1)

(1)

Temporário

Duração

Raro
(1)

Raro
(1)

Frequência

Magnitude

(1)

(1)

Reversível
(1)

Reduzido
(1)

(1)

Reduzido

Confinado
(1)

(1)

Confinado

Escala

Não minimizável
(2)

Não minimizável
(2)

Capacidade de
Minimização

(-) NS
(9)

(9)

(-) NS

Significado
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Reduzida
(1)

Fase de Exploração

Reduzida

Reversível

Fase de Construção

Reversibilidade

Legenda: negativos (-), positivos (+),não significativos (NS), significativos (S); muito significativos (MS)

Probabilidade
de Ocorrência

Impacte

Valor do
Recurso
Afetado /
Sensibilidade
Ambiental da
Área Afetada

Quadro V. 11 – Classificação de Impactes para a Qualidade da Água nas Fases de Construção e de Exploração

6.

QUALIDADE DO AR

6.1

Metodologia

A avaliação de impactes na qualidade do ar tem em conta as duas fases de projeto,
relativamente às quais foram seguidas diferentes metodologias de análise. A avaliação
de impactes na fase de construção é difícil de quantificar em consequência da
inexistência de elementos disponíveis, fazendo-se, por esse motivo, uma análise
qualitativa.
Para a fase de exploração foram avaliados os impactes de forma quantitativa, realizandose previsões de concentrações médias para 8 horas para o monóxido de carbono (CO), e
médias horárias para o dióxido de azoto (NO2) e partículas totais em suspensão, nas
proximidades da via.
Estas previsões foram efetuadas tendo em conta o tráfego estimado para o ano de
arranque do projeto (2020) e para o ano horizonte de exploração (2035).
Para a realização das previsões recorreu-se ao Programa CALINE4.

6.2
6.2.1

Identificação e Avaliação de Impactes
Fase de Construção

Na fase de construção desenrolam-se uma série de ações relacionadas com a
movimentação de terras, construção de aterros e escavações, instalação de
estaleiro/áreas de apoio à obra, circulação de veículos e máquinas, que podem causar
alguns incómodos às populações vizinhas.
Dos impactes expectáveis durante a fase de construção, um dos mais problemáticos está
associado à instalação e funcionamento do estaleiro. Com efeito, serão emitidos
poluentes típicos do tráfego rodoviário como o monóxido de carbono (CO), dióxido de
carbono (CO2), óxidos de azoto (NOx) dióxido de enxofre (SO2), entre outros.
As emissões resultantes do funcionamento de eventuais centrais de betão e betuminoso
poderão induzir também impactes na qualidade do ar, devido à emissão de partículas
associadas a compostos orgânicos voláteis provenientes da preparação do pavimento
betuminoso e, posteriormente, da sua aplicação.
O impacte de uma central de betão pode ser importante, principalmente devido às
emissões de partículas com origem no processo de carga dos silos. Este impacte pode
ser significativamente minorado com a utilização de sistemas de filtragem eficientes, que
reduzem significativamente as emissões. Será sempre, contudo, um impacte muito
localizado.
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No caso das centrais de betão betuminoso, as emissões podem ser de dois tipos:
aquelas que têm origem num sistema de ventilação (tipo chaminé) e que consistem
fundamentalmente em partículas, e as do tipo difuso que são emitidas diretamente para a
atmosfera, relacionadas com o funcionamento dos equipamentos de alta temperatura e
que consistem em partículas associadas a compostos orgânicos voláteis (COV).
Estes compostos orgânicos são também emitidos durante o carregamento dos camiões
de transporte.
A minimização das emissões é conseguida mediante a utilização de equipamentos de
despoluição adequados.
No entanto, os poluentes mais problemáticos são, sem dúvida, as partículas, as quais
resultam essencialmente da circulação de veículos pesados em caminhos não
pavimentados, bem como da movimentação de terras.
Os meses mais sensíveis em termos de emissão de partículas (por serem os mais secos)
são, tipicamente, os de junho a setembro. Os restantes meses são normalmente mais
chuvosos, pelo que os impactes se encontram naturalmente minimizados, em termos da
existência de poeiras em suspensão.
Face ao exposto, os impactes na qualidade do ar resultantes da construção do projeto
podem assumir, pontualmente algum significado, principalmente junto de zonas
habitadas, sendo assim considerados negativos e reduzidos, tendo em conta o carácter
localizado e temporário. São, contudo, impactes reversíveis e suscetíveis de minimização
com a aplicação de medidas de minimização recomendadas neste Estudo.

6.2.2

Fase de Exploração

Os principais impactes originados na fase de exploração encontram-se associados à
circulação rodoviária de veículos na autoestrada que, tal como referido anteriormente,
originam a emissão de monóxido de carbono (CO), óxidos de azoto (NOx), partículas,
dióxido de enxofre (SO2) e hidrocarbonetos.
Para a avaliação dos impactes na qualidade do ar provocados pelas emissões destes
poluentes, foram feitas simulações, utilizando o programa CALINE4, com vista a estimar
as concentrações de poluentes em sete recetores sensíveis localizados ao longo da via
em estudo (numa faixa até 200 m para cada lado da via) e em dois cenários
(Cenário Típico – Condições meteorológicas típicas de ocorrência frequente e
Cenário Desfavorável – Condições meteorológicas desfavoráveis).
No Anexo 5 do Volume 3 – Anexos apresenta-se a descrição do modelo de simulação,
os dados de base utilizados e os resultados obtidos.
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Os valores estimados para os três poluentes em estudo, para o ano de arranque do
projeto (2020) e para o ano horizonte de exploração (2035), foram comparados com os
valores normativos estabelecidos na legislação vigente.
Assim, verifica-se que:
•

Os valores estimados para o Monóxido de Carbono para todos os recetores e
para os dois anos analisados são inferiores ao valor limite estabelecido, para um
período de 8 horas (10 000 µg/m3) em condições típicas e críticas;

•

Relativamente ao Dióxido de Azoto, todos os valores estimados são também
inferiores ao valor limite horário para a Proteção da Saúde Humana (200 µg/m3, a
não exceder mais de 18 vezes em cada ano civil) e ao Limiar de Alerta
(400 µg/m3) em ambos os cenários considerados;

•

Para as Partículas em Suspensão (PM10) existem somente valores legais
relativos a valores limite diários e anuais (valores menos permissivos que os
horários). Comparando os valores horários estimados com os valores legais para
médias diárias (menos permissivos), verifica-se que todos os recetores cumprem,
para os dois anos e cenários analisados, o valor limite diário para Proteção da
Saúde Humana (de 50 µg/m3, a não exceder em mais de 35 vezes em cada ano
civil), com exceção do Recetor 1 em que se estima uma concentração média
ligeiramente superior a 50 µg/m3 em condições críticas e no ano de 2035. Esta
situação é, contudo, pouco provável pois a frequência anual de situações de
calmaria é baixa (14,9%). Por outro lado, o modelo apresenta menor fiabilidade
para velocidades reduzidas de vento, gerando valores de concentração
ligeiramente superiores aos reais.

Assim, face aos resultados obtidos verifica-se que, mesmo para as condições
meteorológicas críticas, os valores estimados para a concentração de poluentes no ar
ambiente, para o ano de arranque do projeto (2020) e para o ano horizonte de exploração
(2035) são inferiores aos valores estabelecidos na legislação, podendo, contudo, ocorrer
excedências do valor limite diário para Proteção da Saúde Humana para as PM10
(50 µg/m3) junto ao Recetor 1 em condições críticas, no ano 2035.
Por outro lado, analisando os valores máximos estimados para a concentração de
poluentes no ar ambiente para o ano de arranque do projeto (2020) e para o ano
horizonte de exploração (2035), que se apresentam no Quadro V. 12, verifica-se que o
acréscimo na concentração de poluentes é pouco significativo.
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Quadro V. 12 – Valores Máximos de Concentração Estimados de Monóxido de Carbono
3
3
3
(µg/m ), Dióxido de Azoto (µg/m ) e Partículas Totais em Suspensão (µg/m )
Valores Máximos de
3
Concentração (µg/m )

Ano Considerado
2020

2035

Monóxido de Carbono

687

916

Dióxido de Azoto

18

18

49,6

58,4

Partículas Totais em Suspensão

Deste modo, concluiu-se que, na fase de exploração, os impactes são negativos, diretos,
permanentes (porque existem continuamente emissões de poluentes), reversíveis (devido
à dispersão de poluentes na atmosfera) e reduzidos uma vez que os acréscimos
estimados de concentração de poluentes são baixos para o Monóxido de Carbono,
Partículas Totais em Suspensão e Dióxido de Azoto.

6.3

Alternativa Zero

No que respeita à qualidade do ar, a não concretização do projeto em estudo manterá o
descrito na situação de referência, situação que não é no essencial diferente da prevista
com o projeto.

6.4

Síntese de Impactes. Conclusões

Na fase de construção, tendo em conta o carácter urbanizado da zona envolvente, os
impactes poderão ter algum significado pontual devido às emissões de partículas, poeiras
e gases poluentes resultantes das ações de construção para as habitações e áreas
agrícolas existentes, sendo considerados como negativos, reduzidos, e de carácter
temporário e reversível, possíveis de minimização, pelo que são considerados de não
significativos.
Na fase de exploração os impactes são negativos, permanentes, reversíveis,
reduzidos e globalmente não significativos, já que das simulações realizadas não se
assista a qualquer violação dos valores legais.
No Quadro V. 13 sintetiza-se a avaliação de impactes na qualidade do ar.
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Certo
(3)

Emissões decorrentes
da circulação
rodoviária

Permanente
(2)

Temporário
(1)

Duração

Diário
(3)

Diário
(3)

Frequência

Magnitude
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Reduzida
(1)

Reversível
(1)

Reduzida
(1)

Fase de Exploração

Reversível
(1)

Fase de Construção

Reversibilidade

Legenda: negativos (-), positivos (+),não significativos (NS), significativos (S); muito significativos (MS)

Certo
(3)

Probabilidade
de Ocorrência

Emissões de
partículas, poeiras e
gases poluentes
relacionadas com as
atividades da obra

Impacte

Reduzido
(1)

Reduzido
(1)

Valor do
Recurso
Afetado /
Sensibilidade
Ambiental da
Área Afetada

Não
confinado
mas
localizado
(2)

Não
confinado
mas
localizado
(2)

Escala

Minimizável
(1)

Minimizável
(1)

Capacidade de
Minimização

Quadro V. 13 – Classificação de Impactes para a Qualidade do Ar nas Fases de Construção e de Exploração
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(-) NS
(14)

(-) NS
(13)

Significado

7.

AMBIENTE SONORO

7.1

Metodologia

O projeto de alargamento e beneficiação de 2x3 vias do Sublanço Albergaria / Estarreja
da A1 poderá induzir a um impacte no ambiente sonoro das zonas que atravessa, dada a
existência de recetores com sensibilidade ao ruído na proximidade.
O Sublanço encontra-se na vizinhança de zonas na sua grande maioria arborizadas, mas
com algumas áreas urbanizadas pontuais, pelo que importa proceder a um estudo
detalhado nessas áreas, tanto dos níveis de ruído a esperar, como das eventuais
facilidades ou dificuldades em implementar e/ou adaptar medidas de minimização.
No presente estudo são assim consideradas as emissões de ruído resultantes de
atividades potencialmente ruidosas (i) na fase de construção, de duração transitória e da
circulação de tráfego rodoviário (ii) na fase de exploração, de um modo permanente.
O estudo do ruído resultante da circulação rodoviária foi conduzido tendo em conta os
dados de tráfego disponibilizados para os anos em estudo, para os períodos diurno,
entardecer e noturno.
Neste âmbito, foram efetuadas simulações de ruído do tráfego rodoviário para os anos
2020, 2025 e 2035, para os indicadores de ruído ambiente Lden e Ln, junto dos usos do
solo com sensibilidade ao ruído.
Na sua sequência, são apontadas e dimensionadas as necessárias medidas de
minimização de ruído. Estas medidas são especificadas em documento complementar –
Estudo de Medidas de Minimização do Ruído (EMMR).

7.2
7.2.1

Previsões do Ruído
Fase de Construção

Os trabalhos de construção envolvem operações diversas tais como trabalhos de
terraplenagens, movimentação e transporte de terras, implantação de estaleiros,
ocupação de espaços e outros.
Algumas operações implicam a produção de níveis elevados de ruído – utilização de
martelos pneumáticos e trabalhos de escavação. Outros geram níveis mais baixos –
transporte de/em veículos pesados. Enquanto umas operações têm, em cada local,
duração limitada no tempo, outras poderão afetar a área vizinha durante quase todo o
tempo de construção.
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Os valores dos níveis sonoros produzidos pelas operações mais ruidosas de construção
situam-se, a curta distância, acima dos que serão produzidos pelo tráfego mais intenso,
na fase de exploração. Esta relação inverte-se a partir de distâncias da ordem das
centenas de metros.
Deverá ser considerada, ainda, uma fase de pós-construção que inclui a remoção dos
estaleiros, recolha de materiais e a reposição da situação inicial.
A propagação do ruído e a atenuação da sua energia com a distância depende da lei de
dispersão das ondas sonoras e de fenómenos de reflexão, de absorção e outras perdas.
Tomando como referência o nível sonoro medido ou previsto a uma determinada
distância x0, o nível a uma qualquer distância x vem dado por:
(θ)
em que o fator direcional (θ) representa a diretividade da fonte sonora e o factor de
atenuação A vem dado por:
A = Adisp + Aabsor + Aterr + Avent + Aoutr
O termo Adisp representa a atenuação de energia imposta pela dispersão de energia na
frente de onda.
Para os equipamentos e atividades de construção, verifica-se uma onda esférica de
propagação, Adisp = 20 log (x/xo). A energia decai 6 dB(A) por cada duplicação da
distância de afastamento à fonte.
O termo Aabsor representa a atenuação de energia devida a mecanismos de perdas na
atmosfera (absorção molecular, transformações e condução de calor). Embora a sua
importância seja desprezável para as baixas frequências ou para pequenas distâncias,
para distâncias da ordem das centenas de metros ou para frequências acima dos 500 Hz
a importância desta contribuição pode ser considerável.
O termo Aterr pode englobar efeitos variados relativos ao tipo e geometria do terreno.
Efeitos de absorção, de reflexão, de atenuação no solo são aí incluídos. O termo Avent
engloba o efeito de ventos dominantes eventualmente existentes, mas que para este tipo
de emissões sonoras não se considera relevante.
Com base no algoritmo de propagação sonora referido, é possível determinar os valores
dos níveis sonoros LAeq resultantes de operações e de equipamentos de construção que
poderão vir a ser utilizados nas obras de alargamento do sublanço Albergaria / Estarreja
da A1, com base em resultados de diversas medições acústicas realizadas na
proximidade de equipamentos e atividades similares.
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O Quadro V. 14 apresenta os níveis sonoros previstos para distintas atividades, a
diferentes distâncias de afastamento.
Quadro V. 14 – Níveis Sonoros LAeq Gerados por Operações e Equipamentos de Construção
Atividade / Operação

LAeq dB(A)
Zona próxima

100 m

300 m

400 m

Movimentação de terras e escavação

72-75 (30 m)

62 - 65

52 - 55

49 - 52

Betoneiras e equivalentes

73-81 (50 m)

67 - 75

57 - 65

55 - 63

Martelos pneumáticos

86 (20 m)

72

62

60

Geradores

70 (50 m)

64

54

52

Os níveis sonoros previstos durante a fase de construção junto dos recetores com
sensibilidade ao ruído dependerão de:
i.

tipo(s) de atividade(s) / operação(ões) / maquinaria de construção que estiverem a
decorrer em simultâneo,

ii. localização da frente de obra,
iii. distância da frente de obra aos recetores com sensibilidade ao ruído e
iv. horário de execução da obra.

Refira-se que, em fase de projeto ainda não existe informação concreta sobre o tipo de
maquinaria a utilizar ou o período de laboração em que decorrerá a construção, situação
a definir pelo futuro adjudicatário da empreitada de construção.
Não sendo possível prever com exatidão, os níveis sonoros junto dos recetores sensíveis
ao ruído, pode, no entanto, considerar-se que a situação normal (e, simultaneamente,
mais conservadora) será a correspondente à simultaneidade de operações/atividades
com utilização de equipamentos mais ruidosos e de equipamentos e atividades menos
ruidosas.
Os valores indicados no Quadro V. 14 devem, então, ser tomados como indicativos,
permitindo inferir ordens de grandeza dos níveis sonoros previstos durante a execução
das diferentes operações e atividades construtivas, consoante a distância de proximidade
às operações.
Poder-se-á estimar, que os níveis sonoros LAeq produzidos por máquinas escavadoras e
de transporte de terras e/ou materiais, situar-se-ão entre os 72 dB(A) e os 75 dB(A), a
cerca de 30 m às operações. A 100 m de distância, estes valores decrescem para um
intervalo que se situa entre os 62 dB(A) e os 65 dB(A). Este intervalo não excederá os
55 dB(A) a partir dos 250 m de distância de afastamento das respetivas operações.
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Assim, as operações de construção poderão induzir efeitos negativos no ruído ambiente
nos locais mais próximos e de maior sensibilidade ao ruído, e que correspondem aos
locais analisados em maior detalhe na fase de exploração, a saber:
•

km 253+300 / km 253+600;

•

km 255+700 / km 255+800;

•

km 256+100 / km 256+600;

•

km 256+700 / km 257+000.

Estes impactes serão mais significativos se as operações de construção ocorrerem
durante o período noturno

7.2.2

Fase de Exploração

7.2.2.1 Parâmetros de Cálculo
Os cálculos de emissão sonora da circulação rodoviária foram efetuados de acordo com
a Norma NMPB-Routes 96. Este é o método recomendado no Decreto-Lei n.º 146/2006
de 31 de julho.
Os Mapas de Ruído que se apresentam no Anexo 6.3 do Volume 3 – Anexos, foram
elaborados de acordo com as disposições nacionais e internacionais aplicáveis,
nomeadamente as recomendações constantes do documento “Mapas de Ruído /
Princípios Orientadores” (Anexo do Despacho n.º 10856/2003 de 31 de maio) emitido
pelo ex-Instituto do Ambiente, as constantes da Diretiva Europeia 2002/49/EC relativa à
avaliação e gestão de ruído ambiente e as constantes do documento “Good Practice
Guide for Strategic Noise Mapping and the Production of Associated Data on Noise
Exposure” elaborado pelo EU Noise Policy Working Group on Assessment of Exposure to
Noise (versão 1 de dezembro de 2003 e versão 2, com atualização de agosto de 2007) e
ainda a “Directrizes para Elaboração de Mapas de Ruído Versão 3” de dezembro 2011
publicado pela APA.
O trabalho previsional do ruído de tráfego rodoviário recorreu ao programa de análise de
acústica ambiente CadnaA versão 3.72.129. Este software contabiliza os fenómenos
físicos mais relevantes, tais como reflexões em fachadas, efeitos topográficos e outros
referentes às características 3-D dos terrenos e estrada e todas as características das
fontes sonoras (veículos automóveis).
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As previsões foram realizadas para três cenários de volumes de tráfego, correspondentes
aos anos 2020, 2025 e 2035.
Os TMDA total, de ligeiros e de pesados, em 2020, 2025 e 2035 são apresentados no
quadro seguinte:
Quadro V. 15 – Valores de tráfego médio diário anual (TMDA)
Ano

TMDA
Ligeiros

TMDA
Pesados

TMDA
Total

2020

36945

3923

40868

2025

42088

4470

46558

2035

51294

5447

56741

No quadro seguinte apresenta-se a distribuição de trafego por veículos ligeiros e
pesados, segundo os três períodos do dia, nos 3 anos de análise.
Quadro V. 16 – Distribuição de ligeiros e pesados por período
Período

%total

%pesados

Diurno

78,8

8,7

Entardecer

12,3

7,4

Noturno

8,9

20,7

A velocidade base de projeto considerada nesta simulação foi de 120 km/h, para ligeiros
e 90 km/h para pesados.
As previsões de ruído consideraram ainda, como camada de desgaste do pavimento, o
Betão Betuminoso Drenante. Com efeito, de acordo com o projeto, o pavimento
apresenta a seguinte constituição:
•

PA12,5 PMB 45/80-65 (BBd – Betão Betuminoso drenante, na camada de
desgaste);

•

AC14 bin 35/50 (BBsb – Betão Betuminoso em camada Subjacente);

•

AC20 base 35/50 (MB – Macadame Betuminoso em camada de base).

Acima de 60 km/h considera-se que este pavimento apresenta uma absorção de 4 dB na
emissão de ruído resultante da circulação.
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Para a avaliação do ruído neste sublanço da A1, considerou-se como base de partida a
não existência de medidas de minimização de ruído pré-existentes, implantadas na
envolvente da via. A barreira acústica existente localizada entre os km 256+180 e
km 256+790, lado nascente, e dado em que em situação de alargamento não é possível
de a manter no mesmo local (pois ficaria em plena 3ª via), não foi considerada.
De acordo com o projeto, considerou-se ainda a existência de um separador tipo New
Jersey com 0,8 m de altura ao longo da totalidade do eixo da via.

7.2.2.2 Previsão dos Níveis Sonoros e sua Apreciação
A análise das previsões efetuadas permite concluir que a utilização de uma camada de
desgaste em betão betuminoso drenante, previsto no projeto, se revela vantajosa
relativamente à utilização de outros pavimentos. No entanto, em alguns dos recetores
sensíveis ao ruído, existentes na proximidade da A1, não são cumpridos os valores
limites legalmente estabelecidos para zonas situados na proximidade de uma grande
infraestrutura de transporte, ou seja, os valores previstos para o indicador de ruído Lden
são superiores a 65 dB(A) e os valores previstos para o indicador de ruído Ln são
superiores a 55 dB(A).
Refira-se que a A1 é uma infraestrutura de transporte existente e em exploração, pelo
que não se avaliam os acréscimos resultantes da implementação de um projeto que já se
encontra em exploração e onde já existem medidas minimizadoras de ruído.
Seguidamente procede-se a uma análise dos níveis de ruído previstos ao longo do
traçado. Para além dos 4 recetores onde se efetuaram as medições acústicas de
referência, foram considerados mais recetores para a avaliação de impactes.
Os pontos de medição têm como função avaliar um valor ruído de referência para cada
área analisada e ainda aferir o rigor do modelo / calibrar o modelo de previsão usado.
Cada uma destas áreas têm vários recetores que interessa avaliar, de forma a garantir
que no futuro os níveis de ruído previstos estejam abaixo dos máximos legais. Assim
foram identificados no terreno quais os recetores que poderão estar sob influência do
ruído da A1 e posteriormente englobados nas previsões.
A altura a que o ruído é calculado em cada recetor, é definida de acordo com o número
de pisos de cada edifício de habitação, assim para habitações térreas assume-se 1,5 m e
para habitações de dois ou mais pisos, 4 m.
Os pontos onde se efetuaram medições são identificados com o prefixo “P” (P1 a P4) e
os recetores identificados no terreno como sensíveis têm o prefixo “R” (R1 a R47).
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Os valores calculados para os parâmetros Ld, Le, Ln e Lden, juntamente com as
coordenadas de cada recetor e a respetiva altura estão apresentados em tabelas no
Anexo 6.2 do Volume 3 – Anexos.
Seguidamente procede-se a uma análise sequencial aos resultados obtidos, os quais são
apresentados por trechos individualizados em função da ocorrência de recetores
sensíveis.
Zona 1: km 253+300 e o km 253+600, ambos os lados da via (povoação de Soutelo)
•

Tipo de Ocupação: casas de habitação com 1 e 2 pisos, com terrenos
circundantes e com anexos, a distâncias iguais ou superiores a 60 metros do eixo
da via.

•

Ruído Local: foram obtidos na zona os seguintes níveis sonoros (P1) de
68,3 dB(A), para o indicador de ruído Lden e 60,4 dB(A), para o indicador Ln.

•

Níveis sonoros previstos: no quadro seguinte apresentam-se os valores
previstos para os indicadores de ruído Lden e Ln para os recetores considerados
como referência, para os anos em análise e ainda para a altura de cada recetor
considerada. No quadro, os valores de Lden > 65dB(A) e Ln > 55 dB(A) estão
assinalados a vermelho.

Quadro V. 17 – Valores Previstos para os Indicadores de Ruído Lden e Ln – km 253+300 a
km 253+600 (ambos os lados do traçado)
Recetor

Altura
(m)

P1

2020

2025

2035

Lden
(dBA)

Ln
(dBA)

Lden
(dBA)

Ln
(dBA)

Lden
(dBA)

Ln
(dBA)

4.00

58,3

66,3

58,8

66,9

59,7

67,8

R01

4.00

52

59,9

52,6

60,4

53,4

61,4

R02

1.50

39,4

47,1

39,9

47,7

40,8

48,7

R03

1.50

52,1

59,9

52,6

60,5

53,5

61,4

R04

4.00

52,4

60,3

52,9

60,9

53,8

61,8

R05

4.00

52,3

60

52,8

60,5

53,7

61,5

R06

4.00

50,4

58

51

58,6

51,8

59,6

R07

1.50

45,8

53,5

46,3

54

47,2

55

R08

4.00

57,6

65,6

58,1

66,1

59

67,1

R09

4.00

51

58,8

51,5

59,4

52,4

60,3

R10

4.00

48

55,7

48,5

56,2

49,4

57,2
(Cont.)
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(Cont.)
Recetor

Altura
(m)

R11

2020

2025

2035

Lden
(dBA)

Ln
(dBA)

Lden
(dBA)

Ln
(dBA)

Lden
(dBA)

Ln
(dBA)

1.50

44

51,7

44,6

52,2

45,4

53,2

R12

1.50

43,9

51,5

44,4

52,1

45,3

53

R13

4.00

49,9

57,5

50,5

58

51,3

59

R14

1.50

48,7

56,6

49,3

57,2

50,1

58,2

R15

4.00

49,4

57

49,9

57,6

50,8

58,5

R16

1.50

52,4

60,2

52,9

60,7

53,8

61,6

R17

4.00

48

55,5

48,5

56

49,4

57

R18

1.50

37,6

45,6

38,2

46,2

39

47,2

A FIG. V. 5 identifica os recetores de referência ocorrentes neste troço.

FIG. V. 5 – Ponto de medição P1 e Recetores R1 a R18
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•

Conclusões: Os valores previstos, para o ponto de medição P1, relativamente
aos indicadores de ruído Lden e Ln mostram uma clara diminuição dos valores de
ruído para ambos os parâmetros superiores a 4 dB(A), podendo concluir-se que o
uso de piso drenante induzirá a um impacte positivo na geração de ruído.
O recetor R08 é o único que apresenta níveis de ruído superiores aos limites de
Lden e Ln legalmente estabelecidos para zonas na proximidade de grandes
infraestruturas de transporte (65 dB(A) e 55 dB(A), respetivamente. Esta situação
verifica-se desde o ano inicial com um desvio, para o indicador Ln, de 2,6 dB(A)
até 4 dB(A) no ano horizonte (2035). e para o indicador Lden de 2,1 dB(A) no ano
horizonte.
Os restantes recetores apresentam aumentos ao longo do tempo, mas não se
prevê que ultrapassem os limites legais até ao ano de 2035.

•

Impactes no Ruído Ambiente: o projeto introduz impactes positivos de grande
extensão e magnitude moderada.

•

Medidas de Minimização de Ruído: adicionalmente à adoção da camada de
desgaste do pavimento em BBd, recomenda-se a adoção de medidas de
minimização do ruído adicionais para proteção do recetor R08, devendo ser
projetada uma barreira acústica implantada a poente deste recetor.

Zona 2: km 255+700 e o km 255+800, lado nascente da via (Povoação de Devesas)
•

Tipo de Ocupação: casas de habitação com 1 e 2 pisos, do tipo unifamiliar, a
distâncias iguais ou superiores a 75 metros do eixo do traçado.

•

Ruído Local: foram obtidos na zona os seguintes níveis sonoros (P2) de
66,6 dB(A) para o indicador de ruído Lden e 58,9 dB(A) para o indicador Ln. Notese que o ponto P2 se situa um pouco mais a norte (km 256+250), no entanto em
termos de propagação sonora encontra-se em situação semelhante aos recetores
analisados para esta zona. Este recetor é apresentado em cartografia na
FIG. V. 6.

•

Níveis sonoros previstos: o quadro seguinte mostra os valores previstos para os
indicadores de ruído Lden e Ln para os recetores considerados como referência,
onde foi particularizada a análise de detalhe.
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Quadro V. 18 - Valores Previstos para os Indicadores de Ruído Lden e Ln, km 255+700 e o
km 255+800, lado nascente da via
Recetor

Altura
(m)

P2

2020

2025

2035

Lden
(dBA)

Ln
(dBA)

Lden
(dBA)

Ln
(dBA)

Lden
(dBA)

Ln
(dBA)

4.00

56,1

64,1

56,7

64,6

57,5

65,6

R19

1.50

56,4

64,3

56,9

64,9

57,8

65,9

R20

4.00

44,6

52,3

45,1

52,9

46

53,8

R21

1.50

49,1

56,7

49,6

57,3

50,5

58,2

A FIG. V. 6 identifica os recetores de referência neste troço.

FIG. V. 6 – Recetores de Referência R19 a R21

•

Conclusões: Os valores previstos, para o ponto de medição P2, relativamente
aos indicadores de ruído Lden e Ln mostram uma clara diminuição dos valores de
ruído para ambos os parâmetros podendo-se concluir que o uso de piso drenante
induzirá a um impacte positivo na geração de ruído.
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O recetor R19 é o único que apresenta níveis de ruído superiores aos limites de
Lden e Ln legalmente estabelecidos para zonas na proximidade de grandes
infraestruturas de transporte (65 dB(A) e 55 dB(A), respetivamente). Esta situação
verifica-se, para o parâmetro Ln, desde o ano inicial com um desvio de 1,4 dB(A)
até 2,8 dB(A) no ano horizonte (2035), e para o indicador Lden de 0,9 dB(A) no
ano horizonte.
Os restantes recetores apresentam aumentos ao longo do tempo mas não se
prevê que ultrapassem os limites legais até ao ano de 2035.
•

Impactes no Ruído Ambiente: o projeto introduz impactes positivos de grande
extensão e magnitude moderada.

•

Medidas de Minimização de Ruído: adicionalmente à adoção da camada de
desgaste do pavimento em BBd, recomenda-se a adoção de medidas de
minimização do ruído adicionais para proteção do recetor R19, devendo ser
projetada uma barreira acústica implantada na zona a poente deste recetor.

Zona 3: do km 256+100 e o km 256+600, ambos os lados da via (Povoações de
Barreiro do Meio e Souto)
•

Tipo de Ocupação: casas de habitação com 1 e 2 pisos do tipo unifamiliar com
anexos, a distâncias iguais ou superiores a 24 metros do eixo do traçado.

•

Ruído Local: foram obtidos na zona os seguintes níveis sonoros:

•

−

P2 - 66,6 dB(A) para o indicador de ruído Lden e 58,9 dB(A) para o indicador Ln;

−

P3 - 60,7 dB(A) para o indicador de ruído Lden e 52,7 dB(A) para o indicador Ln.

Níveis sonoros previstos: o quadro seguinte mostra os valores previstos para os
indicadores de ruído Lden e Ln para os recetores considerados como referência,
onde foi particularizada a análise de detalhe.
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Quadro V. 19 – Valores Previstos para os Indicadores de Ruído Lden e Ln – km 256+100 e o
km 256+600, ambos os lados da via
Recetor

Altura
(m)

P3

2020

2025

2035

Lden
(dBA)

Ln
(dBA)

Lden
(dBA)

Ln
(dBA)

Lden
(dBA)

Ln
(dBA)

4.00

52,5

60,2

53

60,7

53,9

61,7

R22

4.00

50,5

58,3

51

58,8

51,9

59,8

R23

1.50

52,5

60,2

53

60,8

53,9

61,7

R24

1.50

53,4

61,1

53,9

61,7

54,8

62,6

R27

1.50

49,1

56,8

49,6

57,3

50,5

58,3

R29

4.00

52,5

60

53

60,6

53,9

61,5

R30

1.50

57,7

65,8

58,2

66,3

59,1

67,4

R31

1.50

62,2

70,3

62,7

70,8

63,6

71,9

R32

4.00

56,7

64,7

57,2

65,2

58,1

66,3

R33

1.50

49,5

57,1

50

57,6

50,9

58,6

R34

4.00

59,7

67,8

60,3

68,4

61,1

69,4

R35

4.00

52,7

60,3

53,2

60,8

54,1

61,8

R36

4.00

56,2

63,9

56,7

64,5

57,6

65,5

R37

4.00

53,4

61

53,9

61,6

54,8

62,5

R38

4.00

59

67,1

59,5

67,6

60,4

68,6

R39

4.00

63,9

72

64,4

72,5

65,3

73,6

R40

1.50

47,6

55,8

48,1

56,3

49

57,2

R41

1.50

52,5

60,2

53

60,8

53,9

61,7

R42

1.50

51,1

59

51,7

59,5

52,5

60,4

A FIG. V. 7 identifica os recetores de referência.
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FIG. V. 7 – Pontos de medição P2 e P3 e Recetores de Referência R22 a R42

•

Conclusões: Os valores previstos, para os pontos de medição P2 e P3,
relativamente aos indicadores de ruído Lden e Ln mostram uma clara diminuição
dos valores de ruído para ambos os parâmetros podendo-se concluir que o uso de
piso drenante induzirá a um impacte positivo na geração de ruído.
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Os níveis de ruído previstos para os indicadores de ruído Lden e Ln em alguns
recetores são superiores aos valores limite legalmente estabelecidos para zonas
na proximidade de grandes infraestruturas de transporte (65 dB(A) e 55 dB(A),
respetivamente), a partir do ano inicial. Esta situação aplica-se aos seguintes
recetores:
o

R30, R31, R32, R34, R36, R38 e R39 para todos os anos (2020, 2025 e
2035);

Os restantes recetores apresentam aumentos ao longo do tempo mas não se
prevê que ultrapassem os limites legais até ao ano de 2035.
•

Impactes no Ruído Ambiente: o projeto introduz impactes positivos de grande
extensão e magnitude moderada.

•

Medidas de Minimização de Ruído: adicionalmente à adoção da camada de
desgaste do pavimento em BBd recomenda-se a adoção de medidas de
minimização do ruído para proteção das seguintes zonas:
o

A poente dos recetores R30, R31, R32 e R34,

o

A poente do recetores R36, R38 e R39

Zona 4: km 256+700 e o km 257+000, ambos os lados da via
•

Tipo de Ocupação: casas de habitação com 1 piso, do tipo unifamiliar, a
distâncias iguais ou superiores a 20 metros do eixo do traçado.

•

Ruído Local: foram obtidos na zona os seguintes níveis sonoros (P4) de
76,7 dB(A) para o indicador de ruído Lden e 68,8 dB(A) para o indicador Ln.

•

Níveis sonoros previstos: o quadro seguinte mostra os valores previstos para os
indicadores de ruído Lden e Ln para os recetores considerados como referência,
onde foi particularizada a análise de detalhe.
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Quadro V. 20 – Valores Previstos para os Indicadores de Ruído Lden e Ln – 256+700 e o
km 257+000, ambos os lados da via
Recetor

Altura
(m)

P4

2020

2025

2035

Lden
(dBA)

Ln
(dBA)

Lden
(dBA)

Ln
(dBA)

Lden
(dBA)

Ln
(dBA)

1.50

64,8

72,9

65,4

73,4

66,2

74,4

R43

1.80

62,2

70,1

62,7

70,6

63,6

71,6

R44

1.50

55

62,9

55,5

63,4

56,4

64,4

R45

4.00

53

60,9

53,6

61,4

54,4

62,4

R46

1.50

64,7

72,8

65,2

73,3

66,1

74,2

R47

4.00

51,3

59,1

51,8

59,6

52,7

60,6

A FIG. V. 8 identifica os recetores de referência.

FIG. V. 8 – Ponto de medição P4 e Recetores de Referência R43 a R47
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•

Conclusões: Os valores previstos, para o ponto de medição P4, relativamente
aos indicadores de ruído Lden e Ln mostram uma clara diminuição dos valores de
ruído para ambos os parâmetros podendo-se concluir que o uso de piso drenante
terá um impacte positivo na geração de ruído.
Os níveis de ruído previstos para os indicadores de ruído Lden e Ln em alguns
recetores são superiores aos valores limite legalmente estabelecidos para zonas
na proximidade de grandes infraestruturas de transporte (65 dB(A) e 55 dB(A),
respetivamente), a partir do ano inicial. Esta situação aplica-se aos recetores R43,
R44 e R46 para todos os anos (2020, 2025 e 2035). Os restantes recetores
apresentam aumentos ao longo do tempo mas não se prevê que ultrapassem os
limites legais até ao ano de 2035.

•

Impactes no Ruído Ambiente: o projeto introduz impactes positivos de grande
extensão e magnitude moderada.

•

Medidas de Minimização de Ruído: adicionalmente à adoção da camada de
desgaste do pavimento em BBd recomenda-se a adoção de medidas adicionais
de minimização do ruído nas seguintes zonas:
−

A nascente do recetor R43;

−

A nascente do recetor R46;

−

A poente do recetor R44.

No Anexo 6.2 do Volume 3 – Anexos apresentam-se as tabelas com as previsões em
cada recetor considerado, para os anos de 2020, 2025 e 2035.
Em anexo (Anexo 6.3 do Volume 3 – Anexos) são também apresentados os Mapas de
Ruído do traçado de alargamento e beneficiação para 2x3 vias do Sublanço em apreço
para os indicadores Lden e Ln, respetivamente, sem a introdução das medidas de
minimização do ruído, mas considerando a camada de desgaste do pavimento em BBd, o
qual corresponde ao material assumido no projeto de via. Os mapas apresentados
correspondem aos anos de estudo: 2020 (ano de entrada em exploração) e 2025 (ano de
dimensionamento de barreiras) de e encontram-se à escala de 1:5 000.
Seguidamente apresentam-se as barreiras acústicas propostas implementar face à
avaliação desenvolvida e que complementam as medidas de minimização já incluídas no
projeto, correspondente ao uso de pavimento drenante, com efeitos na atenuação do
ruído propagado pela circulação rodoviária.
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Quadro V. 21 – Barreiras Acústicas Previstas
Barreira
Acústica

BA3

BA4

BA5

BA6

km
inicial

km
final

Altura
(m)

Tipo de
absorção

Coeficiente
Comprimento
de
(m)
absorção

Área
(m2)

Desenvolvimento da
Barreira

BA1

253+ 374 253+ 468

3,8

absorvente

0,6

95

361

Crista do talude

BA2

255+ 719 255+ 825

2,5

absorvente

0,6

107

267,5

Junto à berma, o mais
próximo possível do traçado

Variável
absorvente
3 m–3,6 m

0,84

288

998,2

Junto à berma, o mais
próximo possível do traçado

-

256+ 193 256+ 479

Secção
1

256+ 193 256+ 213

3

absorvente

0,84

20

60

Junto à berma, o mais
próximo possível do traçado

Secção
2

256+ 213 256+ 335

3,6

absorvente

0,84

122

439,2

Junto à berma, o mais
próximo possível do traçado

Secção
3

256+ 335 256+ 406

3,5

absorvente

0,84

71

248,5

Junto à berma, o mais
próximo possível do traçado

Secção
4

256+ 406 256+ 457

3,5

Refletora,
acrílico

0,21

51

178,5

Junto à berma, o mais
próximo possível do traçado

Secção
5

256+ 457 256+ 479

3

absorvente

0,84

24

72

Junto à berma, o mais
próximo possível do traçado

256+ 752 256+ 813

Variável
2 m–3 m

absorvente

0,6

71

202

Junto à berma, o mais
próximo possível do traçado

Secção
1

256+ 752 256+ 758

2

absorvente

0,6

11

22

Junto à berma, o mais
próximo possível do traçado

Secção
2

256+ 758 256+ 813

3

absorvente

0,6

60

180

Junto à berma, o mais
próximo possível do traçado

Variável
absorvente
1,5 m–2 m

0,84

63

110

Variável

-

256+917

256+982

Secção
1

256+917

256+950

1,5

absorvente

0,84

32

48

Crista do talude

Secção
2

256+950

256+982

2

absorvente

0,84

31

62

Junto à berma, o mais
próximo possível do traçado

0,84

78

290

Junto à berma, o mais
próximo possível do traçado

-

256+ 928 257+ 006

Variável
3 m–4 m

Secção
1

256+ 928 256+ 938

3

absorvente

0,84

9

27

Junto à berma, o mais
próximo possível do traçado

Secção
2

256+ 938 256+ 993

4

absorvente

0,84

56

224

Junto à berma, o mais
próximo possível do traçado

Secção
3

256+ 993 257+ 006

3

absorvente

0,84

13

39

Junto à berma, o mais
próximo possível do traçado

No Anexo 6.2 do Volume 3 – Anexos apresentam-se as Tabelas com as previsões em
cada recetor considerado, com a implementação de barreiras, para os anos de 2020,
2025 e 2035.
No Anexo 6.3 do Volume 3 – Anexos são apresentados os Mapas de Ruído, para os
indicadores Lden e Ln, para os anos 2020 e 2025, após a inserção das barreiras acústicas
propostas.
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Note-se que estes mapas foram elaborados para 4 m de altura existindo inúmeros
recetores cuja altura é de 1,5 m e portanto o código de cores poderá mostrar que estes
recetores estão acima do limite, quando efetivamente essa circunstância não se verifica.
Para saber, com rigor, quais os valores previstos para os recetores a 1,5 m dever-se-á
consultar a tabela de previsões em cada recetor, apresentada no Anexo 6.2 do Volume 3
– Anexos, onde constam os valores previstos para os parâmetros Ld, Le, Ln e Lden, para
os 3 anos em análise e para a situação de barreiras acústicas implementadas.
Com a sua implementação das barreiras acústicas preconizadas encontram-se
minimizados os impactes, garantindo-se o cumprimento dos valores legais nos vários
recetores, conforme a seguir se explicita.
Barreira Acústica BA1
Quadro V. 22 – Previsões para 2025, Lden e Ln, para os recetores em redor da Barreira BA1,
com e sem implementação desta, e a diferença entre ambas
Sem barreiras

Com barreiras

Diferença

Ponto

Lden
(dBA)

Ln
(dBA)

Lden
(dBA)

Ln
(dBA)

Lden
(dBA)

Ln
(dBA)

P1

58,3

66,3

57

65

1,3

1,3

R01

52

59,9

52,6

60,4

-0,6

-0,5

R02

39,4

47,1

39,9

47,7

-0,5

-0,6

R03

52,1

59,9

52,6

60,5

-0,5

-0,6

R04

52,4

60,3

52,9

60,9

-0,5

-0,6

R05

52,3

60

52,7

60,5

-0,4

-0,5

R06

50,4

58

51

58,6

-0,6

-0,6

R07

45,8

53,5

46,3

54

-0,5

-0,5

R08

57,6

65,6

54,9

62,8

2,7

2,8

R09

51

58,8

51

58,8

0

0

R10

48

55,7

48,5

56,2

-0,5

-0,5

R11

44

51,7

44,6

52,2

-0,6

-0,5

R12

43,9

51,5

44,4

52,1

-0,5

-0,6

R13

49,9

57,5

50,4

58

-0,5

-0,5

R14

48,7

56,6

49,3

57,2

-0,6

-0,6

R15

49,4

57

48,6

56,2

0,8

0,8

R16

52,4

60,2

51,8

59,7

0,6

0,5

R17

48

55,5

47,9

55,5

0,1

0

R18

37,6

45,6

37,9

45,9

-0,3

-0,3
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A figura seguinte mostra o mapa de ruído para o parâmetro Ln, e a 4 m de altura (mesma
altura do recetor R08).

FIG. V. 9 – Mapa de ruído em redor de BA1, parâmetro Ln, a 4 m de altura

Barreira Acústica BA2
Quadro V. 23 – Previsões para 2025, Lden e Ln, para os recetores em redor da Barreira BA2,
com e sem implementação desta, e a diferença entre ambas
Sem barreiras

Com barreiras

Diferença

Ponto

Lden
(dBA)

Ln
(dBA)

Lden
(dBA)

Ln
(dBA)

Lden
(dBA)

Ln
(dBA)

R19

56,4

64,3

55,1

63,1

1,3

1,2

R20

44,6

52,3

44,6

52,4

0

-0,1

R21

49,1

56,7

49,4

57

-0,3

-0,3
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A figura seguinte mostra o mapa de ruído para o parâmetro Ln, e a 1,5 m de altura
(mesma altura do recetor R19).

FIG. V. 10 – Mapa de ruído em redor de BA2, parâmetro Ln, a 1,5 m de altura
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Barreira Acústica BA3
Quadro V. 24 – Previsões para 2025, Lden e Ln, para os recetores em redor da Barreira BA3,
com e sem implementação desta, e a diferença entre ambas
Sem barreiras

Com barreiras

Diferença

Ponto

Lden
(dBA)

Ln
(dBA)

Lden
(dBA)

Ln
(dBA)

Lden
(dBA)

Ln
(dBA)

P2

56,1

64,1

56

63,9

0,1

0,2

P3

52,5

60,2

53,7

61,3

-1,2

-1,1

R22

50,5

58,3

51,4

59,2

-0,9

-0,9

R23

52,5

60,2

53,3

61

-0,8

-0,8

R24

53,4

61,1

54,2

62

-0,8

-0,9

R27

49,1

56,8

50,2

57,9

-1,1

-1,1

R29

52,5

60

53,5

61,1

-1

-1,1

R30

57,7

65,8

48,4

56,8

9,3

9

R31

62,2

70,3

50,5

59

11,7

11,3

R32

56,7

64,7

54,5

62,4

2,2

2,3

R33

49,5

57,1

50,6

58,2

-1,1

-1,1

R34

59,7

67,8

54,6

62,5

5,1

5,3

R35

52,7

60,3

53,7

61,4

-1

-1,1

R36

56,2

63,9

54,1

61,8

2,1

2,1

R37

53,4

61

54,4

62,1

-1

-1,1

R38

59

67,1

54,1

62,1

4,9

5

R39

63,9

72

53,3

61,3

10,6

10,7

R40

47,6

55,8

48,3

56,5

-0,7

-0,7

R41

52,5

60,2

53,2

60,9

-0,7

-0,7

R42

51,1

59

51,8

59,7

-0,7

-0,7

A figura seguinte mostra o mapa de ruído para o parâmetro Ln, e a 4 m de altura (mesma
altura dos recetores R32, R34, R38 e R39).
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FIG. V. 11 – Mapa de ruído em redor de BA3, parâmetro Ln, a 4 m de altura
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Barreira Acústica BA4
Quadro V. 25 – Previsões para 2025, Lden e Ln, para os recetores em redor da Barreira BA4,
com e sem implementação desta, e a diferença entre ambas
Sem barreiras

Com barreiras

Diferença

Ponto

Lden
(dBA)

Ln
(dBA)

Lden
(dBA)

Ln
(dBA)

Lden
(dBA)

Ln
(dBA)

R43

62,2

70,1

54,1

62,1

8,1

8

A figura seguinte mostra o mapa de ruído para o parâmetro Ln, e a 1,5 m de altura
(mesma altura do recetor R43).

FIG. V. 12 – Mapa de ruído em redor de BA4, parâmetro Ln, a 4 m de altura
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Barreira Acústica BA5
Quadro V. 26 – Previsões para 2025, Lden e Ln, para os recetores em redor da Barreira BA5,
com e sem implementação desta, e a diferença entre ambas
Sem barreiras

Com barreiras

Diferença

Ponto

Lden
(dBA)

Ln
(dBA)

Lden
(dBA)

Ln
(dBA)

Lden
(dBA)

Ln
(dBA)

R44

55

62,9

54,7

62,6

0,3

0,3

R45

53

60,9

53,6

61,4

-0,6

-0,5

A figura seguinte mostra o mapa de ruído para o parâmetro Ln, e a 1,5 m de altura
(mesma altura do recetor R44).

FIG. V. 13 – Mapa de ruído em redor de BA5, parâmetro Ln, a 1,5 m de altura
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Barreira Acústica BA6
Quadro V. 27 – Previsões para 2025, Lden e Ln, para os recetores em redor da Barreira BA6,
com e sem implementação desta, e a diferença entre ambas
Sem barreiras

Com barreiras

Diferença

Ponto

Ln
(dBA)

Lden
(dBA

Ln
(dBA)

Lden
(dBA

Ln
(dBA)

Lden
(dBA

P4

64,8

72,9

65,1

73,2

-0,3

-0,3

R46

64,7

72,8

54,7

62,8

10

10

R47

51,3

59,1

51,6

59,4

-0,3

-0,3

A figura seguinte mostra o mapa de ruído para o parâmetro Ln, e a 1,5 m de altura
(mesma altura do recetor R46).

FIG. V. 14 – Mapa de ruído em redor de BA6, parâmetro Ln, a 1,5 m de altura
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7.3

Conclusão

Na fase de construção os impactes decorrentes da implementação do projeto têm um
carácter localizado, restringindo-se aos recetores mais próximos, situados nas
proximidades do Sublanço da A1 em análise. Os impactes são classificados de
negativos, temporários, reversíveis, de magnitude moderada a elevada nos locais
habitados e considerados significativos.
Na fase de exploração, a análise das previsões efetuadas permite concluir que a
utilização de pavimento drenante se revela vantajosa relativamente à utilização de outros
pavimentos, no entanto, em alguns dos recetores sensíveis ao ruído existentes na
proximidade da A1, não são cumpridos os valores limites legalmente estabelecidos para
zonas situados na proximidade de uma grande infraestrutura de transporte, ou seja, os
valores previstos para o indicador de ruído Lden são superiores a 65 dB(A) e os valores
previstos para o indicador de ruído Ln são superiores a 55 dB(A), pelo que foi necessário
prever medidas complementares consubstanciadas na implementação de barreiras
acústicas.
De acordo com a avaliação desenvolvida existe a necessidade de implementação de 6
barreiras acústicas em complemento à camada de desgaste do pavimento em BBd, que
já terá um impacte claramente positivo no ambiente sonoro em redor do sublanço
Albergaria / Estarreja da A1.
Os níveis de ruído previstos para os recetores mais expostos ao ruído variam
consideravelmente para cada caso, verificando-se que em alguns, os desvios
relativamente aos máximos legais, não excedem os 2 dB(A) e que noutros casos
excedem os 10 dB(A).
Prevêem-se assim impactes negativos sobre estes recetores, permanentes e de
magnitude moderada, embora reversíveis com a adoção de medidas de minimização,
passando neste caso a impactes reduzidos e não significativos.
A implementação das barreiras deverá ser feita de acordo com o seguinte horizonte
temporal para que os valores de ruído fiquem dentro dos limites legais.
Quadro V. 28 – Barreiras Acústicas a Implementar

(1)

Localização (km)

Barreira

Lado da AE

Ano de
colocação

Inicio

Fim

BA1

Nascente

2020

253+ 374

253+ 468

255+ 719

255+ 825

2025

(1)

BA2

Nascente

BA3

Nascente

2020

256+ 193

256+ 479

BA4

Poente

2020

256+ 752

256+ 813

BA5

Nascente

256+917

256+982

BA6

Poente

256+ 928

257+ 006

2025

(1)

2020

A implementação deverá ser ponderada de acordo com os resultados das campanhas de monitorização

No Quadro V. 29 sintetiza-se a classificação dos impactes para as fases de construção e
de exploração no Ambiente Sonoro.
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Permanente
(2)

(1)

(2)

Certo
(3)

Temporário

Duração

Provável

Probabilidade
de Ocorrência

Diária
(3)

(3)

Diária

Frequência

Magnitude

Reversível
(1)

Moderado
(2)

(2)

Moderado

Confinado
(1)

(2)

Não
confinado,
mas
localizado

Escala

Minimizável e
compensável
(1)

Minimizável e
Compensável
(1)

Capacidade de
Minimização

(-) NS
(16)

(15) / (17)

(-) NS / (-) S

Significado

Rev.01
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Moderada
(3)

Fase de Exploração

(1)

Reversível

Moderada /
Elevada
(3) / (5)

Fase de Construção

Reversibilidade

Legenda: negativos (-), positivos (+),não significativos (NS), significativos (S); muito significativos (MS)

Impactes
sonoros
associados
ao
funcionamento da A1

Aumento dos níveis
sonoros num raio de
100 – 300 m em torno
da zona de obra

Impacte

Valor do
Recurso
Afetado /
Sensibilidade
Ambiental da
Área Afetada

Quadro V. 29 – Classificação de Impactes para o descritor Ambiente Sonoro nas Fases de Construção e de Exploração

8.

GESTÃO DE RESÍDUOS

8.1

Metodologia

A avaliação de impactes do projeto na gestão de resíduos baseia-se na avaliação da
capacidade dos sistemas/operadores de gestão de resíduos, existentes ou previstos,
para garantir o transporte, a valorização e o destino final adequados dos resíduos
produzidos durante a construção, exploração e desativação do projeto.
A adoção desta abordagem metodológica concretiza-se através dos seguintes passos
fundamentais:
•

Identificação das ações de construção e exploração geradoras de resíduos,
recorrendo a informações recolhidas em projetos similares;

•

Identificação e classificação dos resíduos previsivelmente gerados de acordo com
a Lista Europeia de Resíduos (LER), publicada pela Decisão 2014/955/UE, da
Comissão, de 18 de dezembro, que altera a Decisão 2000/532/CE, da Comissão,
de 3 de maio, designadamente em relação à sua perigosidade;

•

Estimativa qualitativa da quantidade de resíduos originados pela construção e
exploração do projeto;

•

Identificação da disponibilidade dos sistemas/operadores de gestão de resíduos
existentes e previstos na região onde se insere a área de estudo, para garantir o
transporte, valorização e destino final adequados das tipologias e quantitativos de
resíduos potencialmente gerados pelo projeto.

Adicionalmente foi analisada a Alternativa Zero.

8.2

Fase de Construção

Na fase de construção os resíduos gerados resultam essencialmente das seguintes
ações de projeto:
•

Implantação, funcionamento e desativação de estaleiros;

•

Abertura de acessos de obra;

•

Operação e movimentação de veículos e máquinas afetos à obra;

•

Desmatação;

•

Execução de escavações e aterros;

•

Execução de fundações;
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•

Construção e beneficiação de obras de arte especiais e correntes;

•

Demolições;

•

Construção de estruturas de contenção;

•

Beneficiação de caminhos paralelos;

•

Restabelecimentos.

No Quadro V. 30 listam-se os resíduos previsivelmente gerados pelas ações de
construção enumeradas, os quais estão agrupados segundo a sua classificação na LER
e identificados pelo respetivo código LER (de seis dígitos) ou pelo número do subcapítulo
(de quatro dígitos) em que se inserem. Para cada resíduo identificam-se as principais
ações de construção geradoras e a sua perigosidade.
Pela análise do quadro, verifica-se que uma parte significativa dos resíduos
previsivelmente produzidos durante a construção do projeto corresponde a resíduos
urbanos e equiparados, a resíduos de embalagens, a óleos usados, a pneus usados e a
pilhas e outros acumuladores usados (de veículos, industriais e similares), para os quais
estão implementados sistemas de gestão específicos a nível nacional, com capacidade
para garantir o seu transporte, valorização e destino final adequados.
Quadro V. 30 – Resíduos Gerados na Fase de Construção
Código
LER

Designação

Perigosidade

Ação Geradora

02 01 07

Resíduos silvícolas

Não

08 01 11*

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

Sim

08 01 12

Resíduos de tintas e
abrangidos em 08 01 11

Não

08 01 19*

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

Sim

08 01 20

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

Não

08 04 09*

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

Sim

08 04 10

Resíduos de colas ou
abrangidos em 08 04 09

Não

Construção de obras de arte especiais e
correntes

10 13 14

Resíduos de betão e de lamas de betão

Não

Beneficiação de caminhos paralelos

12 01 13

Resíduos de soldadura

Não

vernizes

vedantes

não

não

Desmatação

Implantação, funcionamento e desativação de
estaleiros
Acessos
Construção de obras de arte especiais e
correntes
Beneficiação de caminhos paralelos
Restabelecimentos

Implantação, funcionamento e desativação de
estaleiros
Acessos

Restabelecimentos
(Cont.)
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(Cont.)
Código
LER

Designação

Perigosidade

Ação Geradora

13 01

Óleos hidráulicos

Sim

Funcionamento dos estaleiros

13 02

Óleos de motores, transmissão e lubrificação
usados

Sim

Operação e movimentação de veículos e
máquinas afetos à obra

15 01 01

Embalagens de papel e cartão

Não

15 01 02

Embalagens de plástico

Não

15 01 03

Embalagens de madeira

Não

15 01 04

Embalagens de metal

Não

15 01 05

Embalagens compósitas

Não

15 01 06

Mistura de embalagens

Não

15 01 07

Embalagens de vidro

Não

15 01 09

Embalagens têxteis

Não

15 01 10*

Embalagens contendo ou contaminadas por
resíduos de substâncias perigosas

Sim

15 02 02*

Absorventes, materiais filtrantes (incluindo
filtros de óleo sem outras especificações),
panos de limpeza e vestuário de proteção,
contaminados por substâncias perigosas

Sim

15 02 03

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

Não

16 01 03

Pneus usados

Não

16 02 16

Componentes retirados de equipamento fora
de uso não abrangidos em 16 02 15

Não

Funcionamento dos estaleiros

16 06 01*

Acumuladores de chumbo

Sim

Funcionamento de estaleiros

16 06 02*

Acumuladores de níquel-cádmio

Sim

16 06 03*

Pilhas contendo mercúrio

Sim

16 06 04

Pilhas alcalinas (exceto 16 06 03)

Não

16 06 05

Outras pilhas e acumuladores

Não

Funcionamento dos estaleiros

Funcionamento dos estaleiros
Operação e movimentação de veículos e
máquinas afetos à obra

Funcionamento de estaleiros

(Cont.)
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(Cont.)
Código
LER

Designação

Perigosidade

Ação Geradora

17 01 01

Betão

Não

17 02 01

Madeira

Não

17 02 02

Vidro

Não

17 02 03

Plástico

Não

17 03 02

Misturas betuminosas não abrangidas em 17
03 01

Não

17 04 01

Cobre, bronze e latão

Não

17 04 02

Alumínio

Não

Beneficiação de caminhos paralelos

17 04 04

Zinco

Não

Restabelecimentos

17 04 05

Ferro e aço

Não

17 04 07

Mistura de Metais

Não

17 09 04

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

Não

20 01 01

Papel e cartão

Não

20 01 02

Vidro

Não

20 01 08

Resíduos biodegradáveis de cozinhas e
cantinas

Não

20 01 21*

Lâmpadas fluorescentes

Sim

20 01 39

Plásticos

Não

20 01 40

Metais

Não

20 03 01

Mistura de resíduos urbanos e equiparados

Não

20 03 04

Lamas de fossas séticas

Não

Demolições
Execução de fundações e construção da
plataforma de obras de arte
Colocação de equipamentos diversos

Construção de estruturas de contenção

Funcionamento dos estaleiros

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

Na ausência de sistemas de gestão específicos, a gestão dos resíduos é normalmente
assegurada por operadores devidamente licenciados para o efeito pela Agência
Portuguesa do Ambiente (APA).
Por comparação com projetos similares não é previsível que a produção de resíduos
durante a construção, tenha quantitativos que não possam ser absorvidos pelos
sistemas/operadores de gestão e adequadamente geridos.
Pelo exposto, considera-se que os impactes gerados pelo projeto na gestão dos resíduos
produzidos pelas ações de construção, apesar de negativos, porque implicam a afetação
da capacidade dos sistemas/operadores de gestão, são de magnitude reduzida.
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8.3

Fase de Exploração

Na fase de exploração consideram-se as seguintes ações de projeto como fontes
geradoras de resíduos:
•

Circulação rodoviária;

•

Atividades de operação e manutenção da via (quer da infraestrutura, quer de
equipamentos), bem como da circulação de veículos na autoestrada, material
circulante e das infraestruturas e equipamentos associados.

No Quadro V. 31 listam-se os resíduos gerados pelas ações de exploração enumeradas,
os quais estão agrupados segundo a sua classificação na LER e identificados pelo
respetivo código LER (de seis dígitos) ou pelo número do subcapítulo (de quatro dígitos)
em que se inserem. Para cada resíduo identificam-se as principais ações geradoras e a
sua perigosidade.
Quadro V. 31 – Resíduos Gerados Durante a Fase de Exploração
Código
LER

Designação

Perigosidade

Ação geradora

02 01 07

Resíduos silvícolas

Não

08 01 11*

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

Sim

08 01 12

Resíduos de tintas e vernizes, não
abrangidos em 08 01 11

Não

08 01 19*

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

Sim

08 01 20

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

Não

16 01 03

Pneus usados

Não

Atividades de manutenção

16 01 07*

Filtros de óleo

Sim

Circulação Rodoviária

16 01 12

Pastilhas de travões não abrangidas em
16 01 11

Não

16 01 17

Metais ferrosos

Não

16 01 18

Metais não ferrosos

Não

16 01 19

Plástico

Não

16 01 20

Vidro

Não

17 01 01

Betão

Não

17 02 01

Madeira

Não

17 02 02

Vidro

Não
(Cont.)
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(Cont.)

Código
LER

Designação

Perigosidade

17 02 03

Plástico

Não

17 03 02

Misturas betuminosas não abrangidas
em 17 03 01

Não

17 04 02

Alumínio

Não

17 04 05

Ferro e aço

Não

17 04 07

Mistura de Metais

Não

20 01 19*

Pesticidas

Sim

20 01 39

Plásticos

Não

20 01 40

Metais

Não

20 03 01

Mistura de
equiparados

resíduos

urbanos

e

Ação geradora

Não

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

Pela análise da listagem apresentada, verifica-se que todos os resíduos previsivelmente
gerados durante a exploração do projeto apresentam sistemas de gestão específicos
implementados a nível nacional ou operadores de gestão devidamente licenciados para o
efeito pela APA, os quais garantirão o seu transporte, valorização e destino final
adequados.
Por comparação com projetos similares, não é previsível que a produção de resíduos
durante a exploração tenha quantitativos tão elevados que não possam ser absorvidos
pelos sistemas/operadores de gestão e adequadamente geridos.
Tal como na fase de construção, também na fase de exploração do projeto deverá ser
adotado um sistema de gestão de resíduos, que cumpra o estabelecido no regime geral
de gestão de resíduos, o qual se encontra estabelecido no Decreto-Lei n,º 178/2006, de 5
de setembro, com a redação dada pelo Decreto-Lei n.º 73/2011, de 17 de junho, bem
como a restante legislação em vigor aplicável.
Os impactes na fase de exploração associados à gestão de resíduos são classificados de
negativos, diretos, embora de magnitude reduzida.
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8.4

Alternativa Zero

A Alternativa Zero ou seja a não concretização do projeto corresponde a manter-se a
situação atual.

8.5

Síntese de Impactes. Conclusões

No Quadro V. 32 apresenta-se a síntese dos impactes associados à gestão de resíduos,
respetivamente para as fases de construção e exploração.
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Temporário
(1)

Permanente
(2)

Certo
(3)

Certo
(3)

Gestão dos resíduos
gerados pelo projeto

Gestão dos resíduos
gerados pelo projeto

Diária
(3)

Diária
(3)

Frequência

Capítulo V
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Magnitude

Reduzida
(1)

Irreversível
(3)

Reduzido
(1)

Reduzido
(1)

Não
confinado
mas
localizado
(2)

Não
confinado
mas
localizado
(2)

Escala

Minimizável
(1)

Minimizável
(1)

Capacidade de
Minimização

(-) NS
(16)

(-) NS
(15)

Significado

Rev.01
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Reduzida
(1)

Fase de Exploração

Irreversível
(3)

Fase de Construção

Reversibilidade

Legenda: negativos (-), positivos (+),não significativos (NS), significativos (S); muito significativos (MS)

Duração

Probabilidade
de Ocorrência

Impacte

Valor do
Recurso
Afetado /
Sensibilidade
Ambiental da
Área Afetada

Quadro V. 32 – Classificação de Impactes na Gestão de Resíduos nas Fases de Construção e de Exploração

9.

SISTEMAS ECOLÓGICOS

9.1

Metodologia

A identificação e avaliação dos impactes nos Sistemas Ecológicos é efetuada tendo em
conta as características do projeto e as características ecológicas da zona onde se
desenvolve.
Para apresentação de uma fundação técnica e científica fidedigna dos impactes nos
fatores ecológicos decorrentes das fases de construção e exploração do projeto de
alargamento e beneficiação para 2x3 Vias do Sublanço Albergaria / Estarreja, foi seguida
uma metodologia baseada na revisão bibliográfica, nos resultados dos levantamentos de
campo para caracterização da situação atual e nas características do projeto em estudo.
A bibliografia consultada foi abrangente e consistente, tendo como referência as fontes
mais significativas a nível nacional e internacional para cada temática, a fim de tentar
abordar todo o conhecimento existente associado à construção e exploração de
infraestruturas rodoviárias. Foi dada particular atenção a relatórios de monitorização da
fauna e flora de infraestruturas similares.
A avaliação dos impactes do projeto nos fatores biológicos e ecológicos foi realizada
separadamente para a flora e vegetação, e para fauna, tendo-se em cada um analisado
os impactes nas fases de construção e exploração.
No que se refere à flora e vegetação, a avaliação de impactes teve em consideração as
intervenções associadas a cada uma das fases do projeto, assim como o valor florístico
das comunidades existentes e o valor ecológico de habitats em presença.
A avaliação dos impactes na fauna teve igualmente em consideração as intervenções
associadas a cada uma das fases do projeto, fundamentadas através das informações
bibliográficas adquiridas para a região.
A magnitude dos impactes (reduzida, moderada e elevada) teve em consideração a
dimensão do projeto, mais precisamente a área diretamente afetada pelos diferentes
elementos de projeto, e o valor ecológico dos recursos biológicos afetados. No que se
refere à dimensão de projeto foi considerada uma área adicional a expropriar de 4,6 ha.
Relativamente ao valor ecológico dos recursos biológicos afetados foram considerados,
para além da área total a intervencionar, os seguintes pressupostos na determinação da
magnitude:
−

Elevado: afetação de espécies florísticas legalmente protegidas (anexos B-II, B-IV
ou B-V do DL n.º 156-A/2013) e/ou habitats prioritários (anexo B-I do DL n.º 156A/2013). Afetação de espécies da fauna com estatuto de ameaça (CR, EN, VU),
com estatuto de proteção (anexos A-I, B-II ou B-IV do DL n.º 156-A/2013), que
ocupam de forma permanente a área de projeto e envolvente alargada.
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−

Moderado: afetação de espécies florísticas RELAPE e/ou habitats classificados
(anexo B-I do DL n.º 156-A/2013) de reduzida representatividade no território
nacional. Afetação de espécies da fauna com estatuto de ameaça DD, que
ocupam de forma permanente a área de projeto e envolvente alargada, e afetação
de espécies da fauna com estatuto de ameaça (CR, EN, VU) que ocupam de
forma pontual/ocasional a área de projeto e envolvente alargada.

−

Reduzido: afetação de espécies florísticas e/ou habitats classificados e não
classificados (anexo B-I do DL n.º 156-A/2013) com elevada representatividade
local, regional e nacional. Afetação de espécies da fauna comuns, com elevada
representatividade no território nacional.

A classificação da significância dos impactes surge da ponderação dos vários critérios de
avaliação considerados, traduzindo-se da seguinte forma:
−

Muito significativo: quando a importância dos equilíbrios ou das espécies afetadas
for grande ou ainda se a extensão das áreas afetadas for considerável.

−

Significativo: quando determinam importantes afetações sobre o equilíbrio dos
ecossistemas existentes, introduzindo ruturas ou alterações nos processos
ecológicos, afetando ou destruindo em efetivos, diversidade ou estabilidade das
populações, espécies animais ou vegetais endémicas raras ou ameaçadas, ou
atingindo de algum modo o património natural protegido por legislação específica.

−

Não Significativos: quando determinam pequenas afetações sobre o equilíbrio dos
ecossistemas existentes, introduzindo stress nos processos ecológicos, afetando
ou destruindo em efetivos, diversidade ou estabilidade das populações, espécies
animais ou vegetais existentes no local.

Posteriormente, é efetuada uma análise da alternativa zero e, por fim, uma síntese de
impactes.

9.2

Flora e Habitats

As comunidades vegetais presentes na envolvente próxima ao traçado da A1, no
sublanço Albergaria / Estarreja, encontram-se atualmente fortemente marcadas pela ação
humana, sendo de destacar duas unidades homogéneas de vegetação principais,
nomeadamente povoamentos de eucalipto e comunidades nitrófilas e ruderais dominadas
por herbáceas.
A primeira caracteriza-se pela monocultura de Eucalyptus globulus (dominante), e um
subcoberto arbustivo de densidade variável, ocupado por urzes e tojos, progressivamente
ocupado por espécies ruderais, como Rubus ulmifolius ou Pteridium aquilinum, bem
como espécies arbóreas invasoras (Acacia dealbata e Acacia melanoxylon).
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A segunda unidade homogénea de vegetação encontra-se associada aos terrenos
agrícolas, e berma de caminhos e estradas, prolongando-se para os taludes e nós da A1.
É caracterizada por uma vegetação nitrófila e ruderal, maioritariamente herbácea,
característica de solos mobilizados / alterados, e de reduzido valor ecológico.
A própria vegetação ribeirinha do rio Antuã, junto e sob o viaduto da A1, encontra-se
profundamente alterada e fragmentada, fruto das atividades silvícolas locais (monocultura
de eucalipto), mobilizações de solos (associados à conceção do viaduto) e progressiva
ocupação por espécies invasoras (Acacia melanoxylon, Robinia pseudoacacia, Arundo
donax, etc.). Apenas se verifica a presença pontual de alguns elementos que
testemunham a outrora presença de um amial ripícola desenvolvido, como Alnus
glutinosa, Salix atrocinerea, Frangula alnus, entre outros.
Saliente-se igualmente a inexistência de espécies florísticas de elevado interesse
conservacionista, destacando-se apenas o Ruscus aculetatus (anexo B-V do DL n.º 156A/2013), presente em subcoberto de bosques mesófilos de Carvalho-roble (Quercus
robur).

9.2.1

Fase de Construção

O presente projeto de alargamento e beneficiação do sublanço Albergaria / Estarreja da
A1 prevê, de uma forma geral, o alargamento de um perfil tipo de 28,0 m para 36,6 m, ou
seja, um acréscimo aproximado de 4,3 m para cada um dos lados da faixa de rodagem.
Este alargamento implica a ocupação da atual faixa de valetas, compreendida entre a
faixa de rodagem e os taludes e o consequente alargamento (aterros) ou recuo destes
(escavações), a que acrescem os espaços afetados pela retificação de caminhos
paralelos e pelas três novas obras de arte associadas aos restabelecimentos a implantar
adjacentemente a três das passagens superiores que atravessam a A1, já que nas
restantes PS, o seu restabelecimento é feito no local da atual obra de arte que será
previamente demolida. O projeto totaliza assim uma área adicional de expropriação de
cerca de 4,6 ha, já que a grande maioria da área intervencionada se localiza na área já
associada à construção inicial da autoestrada.
A ocupação de áreas adicionais implica assim uma afetação marginal das unidades
homogéneas de vegetação adjacentes à via, que se traduz numa perda definitiva de
vegetação / habitats. A perda de vegetação / habitats encontra-se associada a diversas
ações de construção, como a decapagem e terraplanagem e implantação de elementos
definitivos como são os órgãos de drenagem retificados.
O alargamento implica assim a afetação suplementar de cerca de 4,6 ha de
vegetação / habitats, sendo que cerca de 0,5 ha correspondem a vias e caminhos a
restabelecer e a pequenos espaços sociais adjacentes à A1. Destes 4,6 ha, cerca de
3,66 ha correspondem a povoamentos de eucalipto (79,8 % da área adicional a
expropriar), 0,79 ha a comunidades nitrófilas e ruderais (17,2 %), e menos de 1 ha
(0,7 %) a tojais e urzais-tojais (Quadro V. 33).
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Quadro V. 33 – Habitats afetados na fase de construção
Área (ha)

Proporção de área
afetada (%)

Povoamento de eucalipto

3,66

79,8

Comunidades nitrófilas e ruderais

0,79

17,2

Tojal e urzal-tojal

0,03

0,7

Habitat

É assim possível verificar que o alargamento e beneficiação da A1 implica
maioritariamente uma afetação de povoamentos de eucalipto, que constitui a unidade de
vegetação e biótopo para a fauna, de menor valor ecológico, não sendo de prever perdas
ecológicas importantes.
Saliente-se ainda que quer os povoamentos de eucalipto, e respetivas comunidades
vegetais, quer as comunidades nitrófilas e ruderais dos espaços agrícolas, bermas de
vias e estradas, e margens de linhas de água, encontram-se largamente representados
na envolvente alargada de projeto, e toda a região. É ainda de referir que estas
comunidades são compostas por espécies comuns e de elevada representatividade
regional e nacional, não sendo de destacar espécies particulares do ponto de vista
conservacionista.
Desta forma a destruição do coberto vegetal pode classificar-se como de impacte
negativo, certo, direto, permanente e irreversível, contudo de magnitude reduzida,
uma vez que não são afetadas áreas significativas, nem espécies ou habitats de valor,
mas antes elementos classificados de reduzida representatividade na região ou a nível
nacional. Não são também expectáveis afetações sobre o equilíbrio do ecossistema
existente, que já contempla uma infraestrutura existente (atual A1), pelo que o impacte
considera-se igualmente de não significativo.
Para além das ocupações definitivas inerentes ao projeto de alargamento e beneficiação
da A1, há ainda que considerar a ocupação temporária de espaços adicionais,
nomeadamente para estaleiro, circulação de veículos e maquinarias, de e para zonas de
depósito e/ou apoio temporários. Saliente-se nestes a potencial a ocupação do espaço
sob o viaduto do rio Antuã, para o apoio ao alargamento dos seus tabuleiros. Esta
ocupação temporária traduzir-se-á na perda de coberto vegetal, em espaços onde, como
visto anteriormente, predominam comunidades de reduzido valor ecológico, ou já sujeitas
a mobilizações / intervenções frequentes, de elevada representatividade na região, pelo
que não são expectáveis desequilíbrios importantes no ecossistema.
O impacte inerente a zonas de ocupação temporária e pisoteio (por veículos, máquinas
ou pessoas) é assim considerado de negativo, direto, certo, temporário, reversível e
de reduzida magnitude.
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São ainda de considerar impactes indiretos na flora e vegetação inerentes à circulação de
pessoas, veículos e máquinas, e de um modo geral às diferentes ações de construção,
como a emissão de poeiras e contaminação de solos e água (por derrame acidental de
substâncias poluentes na frente de obra e/ou estaleiros), que poderão ter implicações no
desenvolvimento da vegetação adjacente à empreitada. A sua probabilidade de
ocorrência será, contudo, reduzida se forem tomadas as medidas adequadas em termos
de execução da obra.
Este impacte pode classificar-se assim de negativo, reduzido, temporário, provável,
reversível e de dimensão espacial confinado.
A construção de infraestruturas lineares constitui uma barreira a livre dispersão de
espécies florísticas. Todavia, tratando-se do alargamento de uma infraestrutura existente,
em cerca de 8 m, este potencial agravamento do efeito barreira é negligenciável, tanto
mais que continua a ser assegurada a atual permeabilidade entre os dois lados da via, a
qual, no corredor associado ao vale do Rioa Antuã é assegurada por um viaduto.
Outro impacte pode ser considerado com o alargamento e beneficiação da A1, consiste
na criação de novas áreas de solo nu (taludes e aterro), que poderá fomentar o
incremento e dispersão de espécies exóticas invasoras.
Conforme referido anteriormente verifica-se a atual ocorrência de espécies exóticas
invasoras, ao longo do traçado da A1, geralmente em orla de floresta de produção de
eucalipto, bem como no vale do rio Antuã, junto ao viaduto alvo de intervenção. É assim
expectável um incremento destas espécies numa faixa adjacente ao sublanço alvo de
intervenção. Salienta-se contudo que o projeto de alargamento contempla o
enquadramento paisagístico de taludes, com ações que visam a minimização da
propagação de espécies exóticas invasoras, pelo que o seu incremento, embora
provável, é considerado pouco expressivo.
O impacte considera-se assim de negativo, indireto, provável, permanente, reversível
e de magnitude reduzida.

9.2.2

Fase de Exploração

Na fase de exploração são essencialmente considerados impactes decorrentes da
ocupação de novas áreas a expropriar (que decorrem da fase de construção) e os efeitos
da exploração em termos das consequências ao nível da flora e vegetação,
nomeadamente:
−

Contaminação da flora e vegetação por eventuais derrames acidentais e/ou
emissão de substâncias nocivas inviabilizando o desenvolvimento das espécies
mais exigentes;

−

Incremento e dispersão de espécies exóticas invasoras;

−

Risco de incêndio e destruição da flora, vegetação e habitats.
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Tratando-se de um alargamento e beneficiação de uma infraestrutura já existente, os
impactes inerentes à exploração, como o são a contaminação da flora e vegetação, e
risco de incêndio, com consequente destruição do coberto vegetal adjacente, encontramse essencialmente associados a variações dos níveis de tráfego.
A necessidade do presente projeto prende-se com o aumento progressivo de tráfego no
sublanço a intervencionar, estando previsto até 2035 um incremento de tráfego de cerca
de 39% face a 2020, ano de entrada em exploração (sensivelmente de uma média diária
anual de 41000 para 57000 veículos).
É assim previsível um aumento de emissões e do risco de derrames acidentais durante a
fase de exploração, com possível afetação da vegetação marginal à A1, ou das diferentes
linhas de água intercetadas pelo sublanço, com afetação indireta da vegetação local,
pese embora as simulações de qualidade da água terem revelado o cumprimento dos
valores legais das águas de escorrência da via. Acresce ainda um maior risco de
incêndio, com consequente destruição do coberto vegetal.
Saliente-se, contudo, que a vegetação atualmente presente na envolvente próxima do
projeto, já traduz uma forte intervenção humana, sendo maioritariamente composta por
taxon resistentes e frequentes em lugares alterados e de forte pressão antrópica. Nesse
sentido, não são expectáveis alterações significativas das comunidades envolventes.
Ainda relativamente ao risco de incêndio, é de referir que as faixas adjacentes à via
(taludes de aterro e escavação) serão sujeitas uma periódica gestão de combustíveis, o
que minimiza o risco de incêndio.
Relativamente ao incremento de espécies exóticas invasoras, e como referido para a fase
de construção, serão adotadas medidas adequadas no que se refere ao revestimento
vegetal dos taludes, nomeadamente na utilização de espécies exclusivamente autóctones
na integração paisagísticas dos novos espaços ocupados.
Em suma, estes impactes, embora negativos, consideram-se de pouco prováveis,
indiretos, temporários e reversíveis, e de magnitude reduzida, uma vez que caso
ocorram os mesmos serão confinados à envolvente da A1, afetando uma comunidade
atualmente bastante perturbada e de valor ecológico reduzido.

9.2.3

Alternativa Zero

A não concretização do projeto mantém de um modo global as características descritas
na situação de referência, pela manutenção das principais atividades económicas da
região, centradas na produção de eucalipto e nas culturas intensivas de regadio. É ainda
expectável a perpetuação do ciclo de regressivo dos espaços naturais, nomeadamente
de carvalhais de Carvalho-roble, e incremento de espécies exóticas invasoras, em
particular das acácias.
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9.2.4

Síntese dos Impactes. Conclusões

Os principais impactes decorrentes da fase de construção correspondem à destruição de
coberto vegetal nas novas áreas afetadas pelo alargamento da A1 e restabelecimento
das 3 passagens superiores que se implantam adjacentemente às atuais.
As áreas a afetar encontram-se ocupadas por comunidades vegetais atualmente
alteradas, por diversas ações antrópicas, de reduzido valor ecológico, e cuja afetação
marginal não compromete a sua elevada representatividade na região e território
nacional. Estas comunidades são compostas por espécies cosmopolitas, de distribuição
alargada, e presentes em locais perturbados, não sendo de esperar alterações
significativas no funcionamento do ecossistema atualmente existente, e que já integra a
presença da autoestrada.
Para além do impacte direto na vegetação, são ainda consideradas, no decurso das
ações de obra, perturbações marginais ao desenvolvimento da vegetação e uma possível
contaminação da mesma por derrames acidentais de contaminantes, bem como o
possível incremento de espécies exóticas invasoras, em espaços previamente
desmatados e sujeitos a mobilizações de terras. Estes impactes são contudo
considerados de não significativos.
Na fase de exploração para além do impacte permanente que transita da fase de
construção são ainda considerados, embora pouco prováveis, impactes inerentes ao
aumento de tráfego, com consequente contaminação da flora e vegetação por derrames
acidentais ou emissões gasosas, ou destruição do coberto vegetal por incêndios. Face à
dimensão de projeto, à reduzida probabilidade de ocorrência e à reduzida frequência
destas ocorrências os impactes classificam-se de não significativos.
No Quadro V. 34 sintetiza-se a classificação de impactes em cada uma das fases de
projeto.
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(1)

Permanente
(2)

Provável
(2)

Incremento de
espécies invasoras

Diária
(3)

(1)

Rara

(1)

Rara

(3)

Diária

Diária
(3)

Diária
(3)

(3)

Diária

Frequência
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Magnitude

Reversível
(1)

(1)

Reversível

(1)

Reversível

Reduzido
(1)

(1)

Reduzido

(1)

Reduzido

(1)

Reduzido

Reduzido
(1)

Reduzido
(1)

(1)

Reduzido

Confinado
(1)

(1)

Confinado

Confinado
(1)

(1)

Confinado

Confinado
(1)

Confinado
(1)

Confinado
(1)

Escala

Minimizável
(1)

(1)

(-) NS
(12)

(8)

(-) NS

(8)
Minimizável

(-) NS
(1)

(12)

(-) NS

(-) NS
(11)

(-) NS
(13)

(16)

(-) NS

Significado

Minimizável

(1)

Minimizável

Minimizável
(1)

Minimizável
(1)

(2)

Não
Minimizável

Capacidade de
Minimização
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Reduzida
(1)

(1)

Reduzida

(1)

Reduzida

(1)

Reduzida

Fase de Exploração

(1)

Reversível

Reduzida
(1)

Reduzida
(1)

Parcialmente
Reversível
(2)
Reversível
(1)

(1)

Reduzida

(3)

Irreversível

Fase de Construção

Reversibilidade

Legenda: negativos (-), positivos (+),não significativos (NS), significativos (S); muito significativos (MS)

Temporário

(1)

(1)

Pouco Provável

Temporário

Contaminação da
vegetação

Risco de Incêndio Destruição da Flora e
Vegetação

(1)

(2)

(2)

Pouco Provável

Permanente

Provável

Incremento de
espécies invasoras

Temporário
(1)

Provável
(2)

Perturbações no
desenvolvimento da
vegetação

Temporário
(1)

(2)

(3)

Certo
(3)

Permanente

Duração

Certo

Probabilidade
de Ocorrência

Destruição da Flora e
Vegetação em zonas
de apoio à obra

Destruição da Flora e
Vegetação em
aterro/escavação

Impacte

Valor do
Recurso
Afetado /
Sensibilidade
Ambiental da
Área Afetada

Quadro V. 34 – Classificação de Impactes para Flora e Habitats nas Fases de Construção e de Exploração

9.3

Fauna

Conforme referido anteriormente, a área de projeto é homogénea, sendo caracterizada
por um biótopo florestal, dominado pela monocultura de eucalipto, intercalado por duas
zonas de produção agrícola intensiva, onde predomina o cultivo temporário de regadio
(milho, azevém, triticale, outros). Os biótopos dominantes são de reconhecido reduzido
valor ecológico, sendo que no caso do biótopo florestal tal se deve a produção quase
exclusiva de eucalipto, e no caso do biótopo agrícola a utilização de práticas intensivas,
que reduzem a heterogeneidade local, e implicam a contaminação de solos e cursos de
água por adubos e fertilizantes.
Destaca-se o vale do rio Antuã, como ponto de maior interesse, apesar da sua vegetação
ribeirinha se apresentar igualmente fortemente alterada, fruto das práticas silvícolas
locais (produção de eucalipto), e da mobilização de solos no fundo do vale, que levou à
sua elevada fragmentação.
A comunidade faunística presente e potencial é assim relativamente pobre, sendo
dominada por espécies comuns, de grande representatividade local, regional e nacional.
Saliente-se ainda que a área de projeto não integra nenhuma área de interesse
conservacionista, sendo a área mais próxima a Ria de Aveiro. A Ria da Aveiro insere uma
comunidade rica e diversificada, em particular no que respeita à avifauna, não sendo
assim de excluir a utilização, embora temporária, da área de projeto, em eventuais
movimentos migratórios.

9.3.1

Fase de Construção

Durante a fase de construção, e em termos genéricos, os impactes diretos mais
importantes e previsíveis sobre a fauna correspondem à: perturbação (afastamento e
alteração dos padrões de deslocação na área), perda ou alteração de biótopos,
mortalidade por atropelamento e esmagamento (circulação de máquinas, materiais e
pessoas).
Conforme referido anteriormente, o alargamento e beneficiação do sublanço Albergaria /
Estarreja da A1 implica a ocupação de novas áreas a expropriar, onde, na sequência das
operações de decapagem e terraplenagem, será destruído o atual coberto vegetal. A
destruição implica a potencial perda de habitat de refúgio e de alimentação, o que se
traduz num impacte negativo para a fauna. Saliente-se, contudo, que a afetação será
marginal, num ecossistema atualmente fragmentado pela infraestrutura existente, pelo
que não são expectáveis alterações significativas no funcionamento da mesma. De referir
ainda que os biótopos maioritariamente afetados apresentam um grau de perturbação
atual elevado, e ausência de relevo importante em termos de funções ecológicos. São
biótopos igualmente de enorme representatividade na região, e no território nacional, o
que atenua ainda mais a significância do impacte.
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O local de maior interesse, correspondente ao vale do rio Antuã, conforme referido
anteriormente, apresenta igualmente profundos sinais de alteração, salientando-se uma
vegetação ribeirinha muito fragmentada e degrada, progressivamente ocupada por
espécies exóticas invasoras.
Assim, o impacte inerente à perda de biótopo / habitat classifica-se de negativo, certo,
direto, permanente e irreversível, e magnitude reduzida. Não são expectáveis
afetações sobre o equilíbrio do ecossistema existente, que já contempla uma
infraestrutura existente (atual A1), pelo que impacte é considerado igualmente de não
significativo.
À semelhança do referido na flora e vegetação, é igualmente certa a afetação adicional
de biótopos / habitats, em zonas de apoio á obra, como o são as áreas de estaleiro,
zonas temporárias de depósito, ou zonas de circulação e manuseamento de maquinaria
em áreas que não corresponde a locais de alargamento, e outras zonas de apoio à obra
(e.g. locais sob viaduto do rio Antuã para apoio ao alargamento da plataforma e de
reforço das fundações). Estas afetações serão contudo marginais e muito menos
expressivas que as afetações permanentes. Estas afetações incidirão igualmente em
locais atualmente perturbados, e de reduzido valor ecológico.
Este impacte é, portanto, classificado de negativo, certo, direto, temporário e
reversível, e de magnitude reduzida.
O movimento de maquinarias e pessoas nas diferentes operações de construção poderá
originar um certo nível de perturbação e perda ou alteração da qualidade do habitat da
envolvente, quer pela emissão de ruído e vibrações, quer pela emissão de poeiras. Tal
poderá traduzir-se numa redução da utilização do espaço na envolvente de projeto
durante o período de construção. Este impacte é, contudo, atenuado pelo facto das
intervenções serem muito localizadas.
A redução da utilização por parte das espécies faunísticas inerente a perturbações
provenientes da obra e perda ou alteração da qualidade de habitat, pode classificar-se
com um impacte negativo, de magnitude reduzida, temporário e reversível.
Igualmente associado à movimentação de veículos é ainda de considerar impactes
relacionados com a mortalidade de indivíduos por atropelamento, em particular para
espécies mais sensíveis, como o são os vertebrados terrestres de pequeno porte,
herpetofauna, ou ainda passeriformes de voo baixo.
Todavia, conforme referido anteriormente, face ao carácter localizado do projeto, à
reduzida utilização do espaço verificado na situação de referência, este impacte é
considerado de negativo, de magnitude moderada, permanente e irreversível.
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9.3.2

Fase de Exploração

Na fase de exploração, para a presente tipologia de infraestrutura, os principais impactes
nas comunidades faunísticas correspondem à: alteração dos padrões de deslocação e a
fragmentação de biótopos, resultantes do efeito barreira criado, e a mortalidade por
atropelamento e/ou colisão.
O efeito barreira traduz-se na incapacidade dos espécimes faunísticos em se deslocar
entre as duas áreas adjacentes à via, impossibilitando assim a troca genética entre as
subpopulações, colocando potencialmente em causa a viabilidade de cada uma delas
(Iuell, B. et al, 2005).
O presente projeto consiste, todavia, no alargamento e beneficiação de uma via
existente, pelo que o efeito barreira já existe. O alargamento poderá contudo incrementar
esse efeito, dado que se irá verificar um incremento da largura da infraestrutura em cerca
de 8,60 m.
A barreira atualmente existente (atual A1) apresenta alguma permeabilidade,
nomeadamente nas zonas de interceção de linhas de água, como é o caso do rio Antuã,
transposto em Viaduto, e de outras linhas de água transpostas em PH adaptadas.
O projeto em análise prevê o alargamento do Viaduto do rio Antuã, bem como o
prolongamento das PH atualmente existentes, não sendo assim expectável qualquer
alteração significativa da sua permeabilidade. O alargamento da plataforma é igualmente
pouco expressivo, pelo que não é igualmente expectável alterações na eficiência das PH
para passagem de Fauna.
Deste modo o efeito barreira classifica-se de negativo, indireto, certo, permanente,
confinado e reversível, e de reduzida magnitude, uma vez que não são expectáveis
alterações de relevo na permeabilidade da via, ou um incremento significativo do efeito
barreira com um alargamento global de cerca de 8 m.
No que se refere à mortalidade por atropelamento e/ou colisão será expectável um
incremento ao longo da fase de exploração. Este incremento não se encontra
diretamente relacionada com o alargamento e beneficiação da infraestrutura viária, mas
sim com o aumento expectável de tráfego.
Estudos realizados em infraestruturas similares (AGRI-PRO AMBIENTE, 2013, 2014,
2015, 2018), onde predominam biótopos similares (eucaliptal e mosaicos agrícolas),
indicam um aumento progressivo dos registos de mortalidade em função do aumento de
tráfego.
De acordo com o presente projeto, é expectável um aumento de cerca de 39% do tráfego
em 2035, face às previsões de 2020. É assim expectável um aumento da mortalidade no
sublanço em questão. Saliente-se contudo, que mesmo sem a realização do alargamento
e beneficiação do sublanço em questão, as previsões de tráfego manter-se-ão, pelo que
não é evidente uma relação direta entre o possível aumento da mortalidade e a
concretização do projeto.
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O alargamento permitirá uma melhor fluidez do tráfego que, potencialmente, poderá
incrementar a velocidade média de circulação de veículos, e, indiretamente, aumentar o
risco de mortalidade por atropelamento e/ou colisão. Este incremento não será contudo
tão significativo como o incremento gerado pelo aumento de tráfego.
O risco de colisão é igualmente distinto mediante o grupo faunístico em causa. Dois dos
grupos especialmente afetados correspondem à avifauna e anfíbios (AGRI-PRO
AMBIENTE, 2013, 2014, 2015, 2018). Dentro da avifauna, em autoestradas onde se
verificam biótopos similares, é frequente a mortalidade por colisão de passeriformes, com
destaque para espécies como felosa-do-mato (Sylvia undata) e pisco-de-peito-ruivo
(Erithacus rubecula), que foram identificados nos levantamentos de campo realizados no
âmbito da caracterização de situação de referência.
São igualmente sensíveis à colisão algumas rapinas, em particular rapinas noturnas,
como Mocho-galego (Athene noctua) ou Coruja-das-torres (Tyto alba)
No caso dos anfíbios, destacam-se espécies de maior mobilidade, como é o caso do
Sapo-comum (Bufo bufo), confirmado nos levantamentos de campo, existindo igualmente
registos de Rã-de-focinho-pontiagudo (Discoglossus galganoi), este último dado como
potencial para a área de estudo. De referir igualmente que os atropelamentos aparentam
coincidir com determinadas condições meteorológicas, nomeadamente em dias de
elevada humidade e precipitação, em particular nas primeiras precipitações após o
período de estio, e precipitações no período de reprodução.
Alguns mamíferos apresentam igualmente um registo importante de atropelamentos,
maioritariamente pequenos mamíferos como Rato-do-campo (Apodemus sylvaticus),
Ouriço-cacheiro (Erinaceus europaeus), mas igualmente alguns mamíferos de porte mais
assinalável como a Geneta (Genetta genetta). A mortalidade de mamíferos voadores é
menos frequente, contudo possível, sendo assim potencial a afetação da comunidade de
morcegos.
Face ao exposto, o impacte classifica-se de negativo, certo, permanente, irreversível,
e de magnitude reduzida, uma vez que o incremento da mortalidade se encontra
principalmente associado ao aumento de tráfego, e não necessariamente à nova
configuração da A1.

9.3.3

Alternativa Zero

A não concretização do projeto mantém de um modo global as características descritas
na situação de referência. Todavia, a médio e longo prazo, é certo um incremento da
mortalidade por atropelamento e/ou colisão, inerente ao aumento de tráfego previsto no
sublanço em estudo. Esse incremento da mortalidade irá afetar principalmente
passeriformes e anfíbios de maior mobilidade.
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9.3.4

Síntese dos Impactes. Conclusões

Na fase de construção os principais impactes inerentes ao alargamento e beneficiação da
A1 prendem-se com a perda de biótopo / habitats, pela ocupação de espaços adicionais
pelos diferentes elementos de projeto, o efeito de exclusão (afastamento e alteração dos
padrões de utilização do espaço), proporcionado pela emissão de ruído, vibrações e
poeiras, e a mortalidade por atropelamento e esmagamento, inerente à circulação de
veículos, máquinas e pessoas.
Não obstante, a afetação de biótopos é marginal, sendo que os mesmos apresentam um
grau elevado de intervenção humana, e reduzido valor ecológico, não pondo em causa o
ecossistema atualmente presente, que já integra a infraestrutura a alargar e beneficiar.
Por outro lado, tratando-se de uma zona com atuais níveis de perturbação elevada, não
são expectáveis alterações significativas de comportamento, ou perda significativa de
qualidade. O risco de atropelamento embora possível, não se afigura igualmente
importante. Os impactes são assim considerados de não significativos para esta fase.
Para a fase de exploração destacam-se o efeito barreira e mortalidade por atropelamento
e/ou colisão, este último inerente a um previsto aumento de tráfego. Importa, contudo,
salientar que o efeito barreira já é existente, e que apesar de se prever um incremento do
mesmo com alargamento da via, não é expectável uma alteração significativa da sua
atual permeabilidade.
No que se refere à mortalidade, esta última encontra-se principalmente relacionada com
o aumento de tráfego, que é previsível independentemente da concretização de projeto,
pelo que o aumento do risco de mortalidade face à nova configuração do sublanço não
será significativo. Ambos os impactes sobre as comunidades faunísticas são
considerados de não significativos.
No Quadro V. 35 sintetiza-se a classificação de impactes na Fauna em cada uma das
fases de projeto.
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Permanente
(2)

Permanente
(2)

Certo
(3)

(2)

Provável
(2)

Permanente

(2)

(2)

(2)

Permanente

Provável

Provável

Temporário
(1)

Provável
(2)

Temporário
(1)

(2)

(3)

Certo
(3)

Permanente

Duração

Certo

Probabilidade
de Ocorrência

Ocasional
(2)

Diária
(3)

(3)

Diária

(2)

Ocasional

Diária
(3)

Diária
(3)

(3)

Diária

Frequência
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Magnitude

Irreversível
(3)

Reversível
(1)

(1)

Reversível

Moderado
(3)

Moderado
(3)

(3)

Moderado

(3)

Moderado

Reduzido
(1)

Reduzido
(1)

(1)

Reduzido

Confinado
(1)

Confinado
(1)

Confinado
(1)

(1)

Confinado

Confinado
(1)

Confinado
(1)

Confinado
(1)

Escala

Minimizável
(1)

(-) NS
(16)

(-) NS
(15)

(15)
Minimizável
(1)

(-) NS
(1)

(13)

(-) NS

(-) NS
(11)

(-) NS
(13)

(16)

(-) NS

Significado

Minimizável

(1)

Minimizável

Minimizável
(1)

Minimizável
(1)

(2)

Não
Minimizável

Capacidade de
Minimização
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Reduzida
(1)

Reduzida
(1)

(1)

Reduzida

(3)

Moderado

Fase de Exploração

(1)

Irreversível

Reduzida
(1)

Reduzida
(1)

Parcialmente
Reversível
(2)
Reversível
(1)

(1)

Reduzida

(3)

Irreversível

Fase de Construção

Reversibilidade

Legenda: negativos (-), positivos (+),não significativos (NS), significativos (S); muito significativos (MS)

Mortalidade

Perturbação dos
padrões de
deslocação

Efeito de barreira e
fragmentação dos
biótopos

Mortalidade por
atropelamento

Perturbação dos
padrões de
deslocação

Perda ou alteração de
biótopos/habitats em
zonas de apoio à obra

Perda ou alteração de
biótopos/habitats em
aterro/escavação

Impacte

Valor do
Recurso
Afetado /
Sensibilidade
Ambiental da
Área Afetada

Quadro V. 35 – Classificação de Impactes para Fauna nas Fases de Construção e de Exploração

10. PAISAGEM
10.1 Metodologia
Neste ponto identificam-se e avaliam-se os principais impactes sobre a Paisagem
decorrentes da implementação do projeto.
Essa avaliação assentará na caracterização já efetuada quanto à sensibilidade da
paisagem das áreas diretamente afetadas pelo projeto, bem como da sua envolvente
visual, considerando os principais efeitos provocados sobre a paisagem no decurso das
ações que envolvem as fases de construção e de exploração. Em particular, serão tidos
em conta os efeitos sobre as áreas de Elevada Qualidade Visual, a determinar através da
realização das bacias visuais. Igualmente será considerada a Carta de Absorção Visual,
identificando as áreas sujeitas a maior exposição visual por parte das diferentes
componentes do projeto.
Como se viu anteriormente, a área de estudo é marcada pelo caráter aplanado do
terreno, com aumento mais localizado de altitudes e movimentação do relevo, mais
confinado à parte sul do traçado. Na envolvente, verifica-se uma dominância clara de
usos florestais intercalados na parte final do traçado por duas manchas agrícolas,
correspondendo portanto a um local já marcado pela ação antrópica.
A edificação na envolvente é em geral escassa e a ocorrente surge na área agrícola
envolvente à A1, ao longo das nas estradas municipais intercetadas, sendo representada
por habilitações de 1 – 2 pisos.
Seguidamente, a identificação e avaliação de impactes é efetuada para cada uma das
diferentes fases de implementação do projeto, fases de construção e exploração,
segundo os critérios definidos na Metodologia Geral deste Capítulo.
De forma a apoiar a presente análise de impactes foi elaborada cartografia específica,
onde se marcaram as bacias visuais geradas a partir da área de intervenção do projeto.
No final, avalia-se ainda a Alternativa Zero e sintetizam-se os impactes neste descritor.

10.1.1 Critérios adotados na Avaliação de Impactes
Os impactes ambientais na paisagem são avaliados ao considerar a magnitude das
ocorrências de projeto com a sensibilidade da paisagem onde ocorrem, a qual resulta da
análise integrada da sua qualidade e capacidade de absorção visual.
Nos critérios de avaliação de impactes importa ter presente:
•

A presença de observadores sensíveis às alterações na paisagem decorrentes
das intervenções no alargamento do Sublanço da A1 em análise;
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•

A sensibilidade/capacidade de absorção da paisagem face a um aumento da
intrusão visual;

•

A qualidade visual da paisagem;

•

A afetação ser temporária ou permanente;

•

A afetação ser reversível ou irreversível;

•

A magnitude e significância da intrusão visual que será tanto mais elevada quanto
maior for a sensibilidade e qualidade visual da paisagem e menor a sua
capacidade de absorção.

10.1.2 Definição das Bacias Visuais
Atendendo a que o principal impacte em termos paisagísticos será a alteração estrutural
da paisagem e sua perceção visual pelos observadores da envolvente, decorrente do
alargamento infraestrutura, elaborou-se cartografia onde se marcou a bacia visual da
intervenção gerada a partir da cota da plataforma, que corresponde ao impacte visível
permanente do projeto (que não é aliás alterado face ao atual), e que será tanto mais
elevado quanto menor for a capacidade de absorção visual e maior for a qualidade visual
e a sensibilidade da paisagem afetada.
As simulações das bacias visuais foram efetuadas considerando os seguintes parâmetros
para o observador:
2 m de altura (observador);
360º no plano;
90º a -90º na vertical;
Raio de 3 000 m.
Essa informação encontra-se assinalada na FIG. V. 15.
Da sua análise pode concluir-se que:
•

A intervenção tem associada uma bacia visual com cerca de 4000 ha que se
estende numa envolvente de 3 km de raio.
Importa contudo referir que as bacias visuais geradas só têm em conta o modelo
digital do terreno, não entrando em linha de conta com o uso do solo,
assumindo-se, assim, que os obstáculos visuais introduzidos pela presença de
vegetação e do edificado irão limitar / reduzir a visualização efetiva apenas às
áreas que diretamente contatam com os espaços intervencionados.
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Importa também, neste âmbito, referir que a bibliografia da especialidade(9)
identifica que a nitidez de leitura dos elementos que integram a paisagem se vai
esbatendo à medida que aumenta a distância a que se encontra o observador,
nomeadamente:
-

Até 500 metros: ocorre uma boa qualidade da perceção visual;

-

Entre 500 e 2000 metros, ocorrem zonas de média qualidade da
perceção visual;

-

Distância superiores a 2000 metros, é já notória a reduzida qualidade da
perceção visual.

Deste modo, reforça-se que são as áreas com observadores que mais
diretamente contatam com o projeto, que sofrerão um potencial impacte da
execução e presença do mesmo.
Considera-se assim que a bacia visual criada é confinada às áreas envolventes
até uma distância de 0,5 km, situação que no caso presente nem é verificável
em todo o troço onde a A1 se desenvolve, dada a densa área florestal de
eucalipto que ocorre em mais de metade do traçado, conduzindo a que as
visibilidades a partir da estrada ou sobre ela sejam imediatas.

Nesta bacia visual e da análise do Quadro V. 36 verifica-se que os impactes visuais sobre
as áreas de qualidade visual mais elevada representam cerca de 29,5% da bacia visual.
No essencial, a maior visualização do projeto ocorre sobre áreas de média qualidade
visual, que representam 52,3%.
Quadro V. 36 – Impactes Visuais sobre as Áreas de Qualidade Visual
Interferência Visual com Áreas de Qualidade Visual
Baixa
Área (ha)
Sublanço A1
Albergaria / Estarreja

7 41,5

Média
%

(1)

18,2

Área (ha)
2 129,3

Elevada
%

(1)

52,3

Área (ha)
1 203,8

%

(1)

29,5

(1) – % da área visível da bacia visual da solução

Conforme se pode verificar pela análise do Quadro V. 37, os impactes visuais sobre as
áreas de absorção visual elevada, representam 27,2% da bacia visual, sendo que a
maioria da bacia incide sobre áreas de absorção visual média (48,9%) ou baixa (23,8%).

(9) Aguilo Alonso, M. et al. (1996) – Guía para la Elaboración de Estudios del Medio Físico. Contenido e Metodología.
Ministerio de Medio Ambiente – Secretaria General de Medio Ambiente. Madrid.
Escribano Bombim, M. del Milagro et al. (1991) – El Paysaje. Ministerio de Obras Públicas y Transportes. Madrid.
A1 – Alargamento e Beneficiação para 2x3 Vias do Sublanço Albergaria / Estarreja
EIA – Volume 2 – Relatório Síntese
Rev.01

399
Capítulo V
fevereiro 2018

Quadro V. 37 – Impactes Visuais sobre as Áreas de Capacidade de Absorção Visual
Interferência Visual com Áreas de Capacidade de Absorção Visual
Baixa
Área (ha)
Sublanço A1
Albergaria / Estarreja

971,0

Média
%

(1)

23,8

Área (ha)
1 993,5

Elevada
%

(1)

48,9

Área (ha)

%

1 110,2

(1)

27,2

(1) – % da área visível da bacia visual da solução

Da análise do Quadro V. 38 constata-se que os impactes visuais sobre as áreas com
sensibilidade visual elevada representam 35% da bacia visual. A restante área da bacia
tem integrada, em termos idênticos, áreas de sensibilidade visual média (36%) ou baixa
(29%)
Quadro V. 38 – Impactes Visuais sobre as Áreas de Sensibilidade Visual
Interferência Visual com Áreas de Sensibilidade Visula
Baixa
Área (ha)
Sublanço A1
Albergaria / Estarreja

1 182,6

Média
%

(1)

29,0

Área (ha)
1 466,8

Elevada
%

(1)

36,0

Área (ha)
1 425,2

%

(1)

35,0

(1) – % da área visível da bacia visual da solução

Deste modo, considera-se que a sensibilidade visual da envolvente é reduzida a
moderada.

10.2 Fase de Construção
É nesta fase que serão implementadas as ações de carácter definitivo, transmissíveis à
fase de exploração e que, portanto, irão atribuir uma nova leitura à paisagem, pese
embora a grande alteração tenha já ocorrido com a implantação inicial da autoestrada.
Os impactes na fase de construção resultam assim fundamentalmente da:
•

Da modificação local da morfologia do terreno envolvente à atual autoestrada
em virtude das movimentações de terras para o alargamento da plataforma
existente.
Este alargamento faz-se em primeiro lugar com o uso das bermas direitas para
a implantação das terceiras vias, a que se segue o usos da área de valeta
compreendida entre o limite das atuais faixas de rodagem e os taludes, para a
implantação das novas bermas direitas e que na sua sequência levam à
retificação dos taludes existentes através do alargamento dos aterros ou recuo
das escavações.
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Como se verifica, assim, há um uso no essencial da área já afeta à atual
infraestrutura e só muito localizadamente se afetam novas áreas marginais às
atuais, pelo prolongamento dos taludes para a necessária estabilidade ou pela
retificação de caminhos paralelos ou instalação dos órgãos de drenagem dos
taludes. As cotas da plataforma não são alteradas.
De referir ainda que em três passagens superiores (PS351, PS365 e PS367)
não é possível instalar a obra de arte no mesmo local, pelo que será construída
uma nova passagem superior adjacente à atual e cujos encontros vão confluir
em área lateral à via restabelecida, implicando a posterior demolição da obra
de arte existente e o levantamento do troço desativado em que este já segue
do nível com o terreno, reconstituindo-se de seguida o local.
•

Desmatação. A executar nos taludes, predominantemente do estrato
herbáceo, embora em algumas situações se verifique a presença de elementos
dos andares arbustivo e arbóreo e nas novas faixas a ocupar, onde a
desmatação se faz em áreas de eucaliptal (3,66 ha) ou de matos (0,82 ha).

•

Das transformações das características visuais do local diretamente afetado
pela obra, consequência de alterações na utilização e função do espaço, pela
inclusão / alteração de elementos na paisagem, essencialmente taludes
retificados, caminhos paralelos retificados e ainda de 3 muros que substituem
as saias de taludes para minimização das afetações em áreas ocupadas por
vias ou edificações.

•

Instalação dos estaleiros – Não se conhecendo ainda o potencial local,
associado à sua instalação poderá ocorrer também uma alteração na paisagem
desse local com a introdução de novos elementos correspondentes à presença
da estrutura edificada para albergar os estaleiros e que funcionarão assim
como uma intrusão visual temporária.
No final da obra deverá proceder-se à desativação das áreas afetas aos
estaleiros, com remoção de todos os equipamentos, maquinaria de apoio,
depósitos de materiais entre outros, procedendo à limpeza destes locais, no
mínimo com a reposição das condições existentes antes do início dos
trabalhos.
Como ações de construção suscetíveis de induzir a desorganização funcional
da paisagem envolvente à área diretamente intervencionada, são ainda de
referir a circulação de veículos, máquinas e pessoas, sendo todas estas ações
responsáveis por alterações qualitativas da paisagem, contudo, de caráter
temporário.

O impacte destas ações de obra em termos das bacias visuais interferidas assume-se
como sendo o mesmo que é gerado pela presença da via em fase de exploração, uma
vez que são ações que se desenrolam na adjacência da via existente.
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Assim, tendo em conta a percentagem das áreas de elevada qualidade e sensibilidade
visual afetadas, relativamente à totalidade da bacia visual (29,5% e 35%,
respetivamente), e o número de recetores permanentes próximos ser reduzido e
localizado (ver Uso do Solo), considera-se que as ações de construção têm uma
magnitude global de impacte moderada, tanto mais que estes impactes são também
temporários.
As bacias visuais associadas à obra inserem-se maioritariamente em áreas de
capacidade de absorção elevada e só pontualmente média a baixa, sendo os impactes
não significativos, também pelo seu carácter temporário.
As visibilidades efetivas da envolvente para a zona do projeto só ocorrem pontualmente a
partir dos recetores permanentes mais próximos (e com maior potencial de perceção), em
seis zonas localizadas, dado que o carácter plano do terreno nas zonas habitadas não
permite grande alcance visual.
Em síntese, a fase de construção do projeto será responsável pela origem de diversas
situações de desorganização visual da área de intervenção do projeto, devidas às
operações de terraplenagem, com escavações e aterros, faixas de solos nus, depósitos
de materiais e instalação de estaleiro e movimentação de pessoas e veículos.
Embora estas situações não tenham um carácter fixo, mudando dentro desta área em
função da progressão dos trabalhos, será sempre um período de relativa perturbação e
desqualificação visual, podendo considerar-se que haverá impactes de magnitude geral
moderada e elevada nas zonas habitadas próximas à via, reversíveis, confinados e
temporários.
Estes impactes consideram-se não significativos a significativos nas zonas habitadas
envolventes à via.

10.3 Fase de Exploração
Como se viu no ponto 10.1.2 Bacias Visuais, o impacte visual do projeto sobre áreas de
qualidade visual elevada, corresponde a cerca de 30% da área da bacia visual e sobre
áreas de sensibilidade visual elevada, corresponde a 35% da área total da bacia visual, o
que demonstra a reduzida/moderada sensibilidade visual da zona.
Este impacte tem ainda que ser relativizado face a se tratar de uma via existente que
será alargada e face à ocupação do solo e presença de observadores permanentes na
envolvente, cuja representatividade no conjunto global do traçado é reduzida.
De facto, apenas em cerca de 1/3 da extensão do traçado se verificam áreas com
presença dos observadores permanentes (todo o resto são áreas de eucaliptal denso), o
que associado ao carácter plano do relevo faz com as efetivas visibilidades para a via
sejam muito próximas e confinadas àquelas que estão na sua adjacência.
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Dos seis locais com observadores nestas situações que se inserem nas duas manchas
de áreas agrícolas que rodeiam o traçado (km 256+200, 256+450, 256+600, 257+000),
importa referir que os localizados de ambos os lados da via ao km 256+200, serão
expropriados pela afetação física que sofrem nas propriedades.
No km 256+450 trata-se de uma situação em que os observadores estão a uma cota
inferior à autoestrada ao longo da passagem inferior existente e onde não ocorrem
alterações no traçado, restando assim apenas os dois observadores nos km 256+600 e
257+000 (lado poente) cuja situação atual é já de impacte significativo pela adjacência
das edificações e que se agravará com o alargamento.
Todas estas situações estão já retratadas no descritor Uso do Solo, com cartografia e
fotografias, e para onde se remete.
Deste modo, os impactes globais mais significativos do projeto no sentido do
agravamento da situação atual estão essencialmente confinados aos dois locais referidos
(km 256+600 e 257+000 (lado poente)), pelo que em termos gerais se considera que o
alargamento em si não trás impactes negativos significativos na paisagem.
Nestes dois locais serão implantados muros de suporte que substituem as saias de
taludes (Muros M3 e M4) e com o objetivo de minimizar o impacte visual resultante da
presença dos muros localizados. Dada a proximidade às habitações é proposta a
plantação de um módulo com espécies trepadeiras (Módulo C) de forma a criar condições
favoráveis ao revestimento vegetal da maior parte do paramento externo dos mesmos
(FIG. V. 16).
Globalmente, o Projeto de Integração Paisagística contribuirá para integrar da melhor
forma o projeto de alargamento na zona, executando plantação, sempre que viável, de
vegetação arbóreo/arbustiva que funcionará como barreira vegetal, ocultando a presença
da via relativamente aos observadores mais próximos, ou ainda minimizando o impacte
visual para os utentes da A1, devido à presença de estruturas construídas de reduzida
qualidade arquitetónica. Estas situações ocorrem nos seguintes locais:
•

km 249+150 (a poente da A1);

•

km 253+400 a 253+550 (edifícios das povoações de Porto de Baixo e Soutelo de
ambos os lados da AE);

•

km 255+700 a 255+800 (edifícios e pavilhões industriais da povoação de Devesa,
a nascente da AE);

•

km 256+050 a 256+500 (várzea agrícola com edifícios das povoações de Souto,
Barreiro do Meio e Santiais, de ambos os lados da AE);

•

km 256+900 (edifícios a nascente da AE);

•

km 257+000 (edifícios a poente da AE – Muro M4).
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FIG. V. 16 – Integração Paisagística nos Locais dos Muros M3 e M4

Foram ainda efetuadas plantações nos taludes de encontro, de maiores dimensões, das
passagens superiores (PS361, PS364, PS365 e PS367), com o objetivo de proporcionar
um melhor enquadramento das mesmas e minimizar a presença dos respetivos taludes
de aterro para os utentes da A1.
A seleção das espécies a utilizar teve em conta as associações vegetais características
da região e serem espécies de crescimento médio a rápido - Fraxinus angustifolia
(freixo), Populus nigra var. Italica (choupo), Cupressus lusitanica (cipreste do buçaco), e
árvores de crescimento mais lento - Castanea sativa (castanheiro), e Quercus robur
(carvalho roble).
No Anexo 3 do Volume 3 – Anexos apresentam-se as peças desenhadas do projeto de
Paisagismo.
Da análise efetuada, conclui-se assim que durante a fase de exploração os impactes
podem ser classificados de negativos, permanentes e de magnitude reduzida face à
atual situação e globalmente não significativos.

10.4 Alternativa Zero
Com a adoção da Alternativa Zero manter-se-ão as características da paisagem
atualmente existentes, as quais não diferem significativamente das previstas com o
projeto por se tratar de uma via já existente, onde as alterações efetuadas se traduzem
num alargamento da faixa de rodagem com reperfilamento dos atuais taludes.

10.5 Síntese de Impactes. Conclusões
Das intervenções principais associadas à fase de construção considera-se que os
impactes serão negativos e não significativos a significativos nas zonas habitadas
próximas. Estes impactes que se refletem na desorganização espacial e funcional da
paisagem são temporais e em parte reversíveis, concluídos que ficam os trabalhos.
Na fase de exploração, os impactes do alargamento da A1 são considerados
negativos e não significativos pelas alterações face ao existente estarem em grande
parte inseridas em áreas florestais sem observadores permanentes e as situações de
maior impacte junto de observadores permanentes serem muito reduzidas e não
deferentes daquele que se verifica atualmente. As medidas de projeto contribuem
também para a sua minimização.
Nos quadros seguintes classificam-se forma global os impactes em cada uma das fases
do projeto.
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Permanente
(2)

(3)

(1)

(3)

Certo

Temporário

Duração

Certo

Probabilidade
de Ocorrência

(3)

Diário

(3)

Diário

Frequência

Magnitude

(3)

Irreversível

(1)

(1)

(1)

Minimizável

(15)

(-) NS

(-) NS
(14) / (16)

(1)

Significado

Minimizável

Capacidade de
Minimização
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(1)

Reduzida

Confinado à
instalação

(1)

(1) / (3)

(3) / (5)

Reduzida

Confinado à
instalação

Reduzida /
Moderada

Escala

Moderada /
Elevada

Fase de Exploração

(1)

Reversível

Fase de Construção

Reversibilidade

Legenda: negativos (-), positivos (+),não significativos (NS), significativos (S); muito significativos (MS)

Presença de novos
elementos na paisagem
local / intrusão visual

Desorganização
espacial e funcional da
paisagem decorrente
das ações de obra

Impacte

Valor do
Recurso
Afetado /
Sensibilidade
Ambiental da
Área Afetada

Quadro V. 39 – Classificação de Impactes para o Descritor da Paisagem nas Fases de Construção e de Exploração

11. SOCIOECONOMIA
A análise dos impactes gerados a nível da Socioeconomia decorrentes do projeto de
alargamento e beneficiação do Sublanço Albergaria /Estarreja da A1 em análise,
subdivide-se em:
•

Impactes regionais: impactes esperados para a região em que se insere o
sublanço da A1 em estudo;

•

Impactes locais: efeitos ao nível do povoamento, das atividades económicas e da
qualidade de vida das populações próximas à via, utilizando como base de
referência a situação de referência.

Os impactes serão avaliados para a fase de construção e para a fase de exploração,
considerando-se no final a avaliação da Alternativa Zero.

11.1 Fase de Construção
A execução do alargamento e beneficiação do Sublanço Albergaria / Estarreja implica
várias fases de trabalho, entre elas a instalação dos estaleiros, operações de
desmatação e terraplanagens, seguido das atividades de construção. A todas estas
ações está também associado o transporte dos materiais de construção.
Estas atividades terão impactes socioeconómicos, os quais se descrevem em seguida.
Emprego
Todas as operações exigirão mão-de-obra, podendo esta ser composta por locais ou não.
Para além desta força de trabalho, será empregue no projeto outra mão-de-obra,
nomeadamente em:
•

Tarefas de projeto e gestão da obra, de construção de equipamentos, no
fornecimento de equipamentos e serviços vários, etc. Esta mão-de-obra será
empregue diretamente no projeto mas exercerá a sua atividade fora da sua área
de influência imediata;

•

Fornecimento de serviços e produtos do tipo alojamento, restauração, limpeza,
serralharia, carpintaria, manutenção e reparação automóvel, etc., é uma mão-deobra envolvida no projeto de forma indireta, mas cuja atividade se situa em geral
na área de influência próxima do projeto.

A contratação da mão-de-obra, a qual será da responsabilidade do empreiteiro a
contratar, constitui um impacte positivo ao nível da criação de emprego, uma vez que
numa obra deste tipo poderá ser necessário envolver dezenas de trabalhadores. No
entanto, não é previsível que a obra venha a ter um impacte muito significativo ao nível
do emprego local, uma vez que neste tipo de empreitadas, o recurso a mão-de-obra local
é limitado.
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Também o aumento da procura de serviços na zona pode contribuir para criar um ou
outro posto de trabalho, ainda que temporário, nas empresas da região, nomeadamente
nas ligadas ao sector da restauração, com maior incidência nas povoações mais
próximas da obra e estaleiros.
O impacte é considerado positivo e não significativo em termos globais.

Atividades Económicas
Prevê-se que a execução desta obra possa ter alguma influência positiva ao nível da
dinamização das atividades económicas na envolvente, o que se fica a dever ao aumento
da procura de produtos e serviços gerados pelos trabalhadores da obra. A par disto,
alguns serviços poderão também ter maior volume de negócios devido à procura gerada
pela obra, como é o caso da carpintaria, serralharia, manutenção e reparação automóvel,
venda de combustível, etc.
Este incremento na atividade económica representa um impacte positivo e não
significativo em termos globais.
Simultaneamente as áreas ocupadas com o alargamento, e para além das áreas já
expropriadas pela A1, incluem 0,7 ha de área agrícola correspondentes às extremas das
parcelas que confinam com a A1; 3,7 ha de área florestal com produção de eucalipto e
0,1 ha de áreas com matos.
Deste modo, os espaços associados a atividades económicas e onde se podem incluir os
espaços agrícolas interferidos e os espaços florestais de produção de eucalipto, têm
impactes negativos reduzido e não significativos face aos reduzidos valores absolutos
de afetação e ao carater marginal face às propriedades.

Povoamento / Qualidade de Vida
Para além da afetação dos espaços acima referidos existe ainda 0,1 ha de área afeta a
espaço urbano.
Conforme identificado ao nível do fator ambiental Uso do Solo, o trecho onde se verifica a
presença de áreas habitadas localiza-se entre os km 255+700 e km 257+100, e nele
estão situadas algumas habitações próximas à via, das quais e como se viu
anteriormente as situadas ao km 256+200, de ambos os lados da via, serão expropriadas
dado que do alargamento da A1 resulta uma afetação física da propriedade que
compromete o seu uso (FIG. V. 17).
A casa situada do lado poente não se encontra habitada e a que se localiza do lado
nascente é habitada, tendo no limite da propriedade uma barreira acústica implantada
para minimização dos impactes do ruido. Dada a afetação física prevista no acesso à sua
garagem e a proximidade da autoestrada gerando uma situação global de reduzida
qualidade de vida, mesmo com barreira acústica implantada, o proprietário está de
acordo em ser expropriado, considerando ser aliás uma situação vantajosa face à atual
situação.

408
Capítulo V
fevereiro 2018

A1 – Alargamento e Beneficiação para 2x3 Vias do Sublanço Albergaria / Estarreja
EIA – Volume 2 – Relatório Síntese
Rev.01

Casa habitada
a expropriar

A1 – Alargamento e Beneficiação para 2x3 Vias do Sublanço Albergaria / Estarreja
EIA – Volume 2 – Relatório Síntese

Rev.01

Casa
habitada

FIG. V. 17 – Edificações a expropriar ao km 256+200 (ambos os lados da via)
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PI

Neste local e como se verifica no âmbito do descritor Ambiente Sonoro serão contudo
implantadas barreiras acústicas, dada a presença de habitações mais afastadas que
importa proteger em termos de ruido (Barreira Acústica BA3 (lado nascente)).
A segunda situação com habitações próximas à via, localiza-se no km 256+450, onde a
via se desenvolve em aterro e com uma passagem inferior implantada (PI 372) para o
restabelecimento da EN224-3, ao longo da qual se implanta edificado habitado, com duas
casas mais próximas à A1 (ver FIG. V. 17).
Do alargamento, não haverá qualquer afetação física do local e da relação atualmente
existente com o edificado. Na fase de construção poderá haver algum condicionamento
no acesso à garagem da habitação do lado poente, situação que será devidamente
analisada em obra e proposta uma solução temporária em caso de necessidade. Para a
fase de exploração prevê-se a introdução de medidas de melhoria do ambiente sonoro
local, através da introdução de piso drenante com características de redução de ruído e
da Barreira Acústica BA3 (km 256+193 / 256+481), que reformula a atual barreira
existente do km 256+180 ao km 256+490, em duas barreiras e mais altas.
No km 256+800 (lado poente), surge uma outra localização de edificado mais próxima à
A1, relativamente à qual não irá existir qualquer afetação física, dado que entre a casa e
a autoestrada se desenvolve um caminho paralelo, que esse sim, será retificado e que
para evitar intromissão na propriedade com a sua deslocação para poente, será antes
colocado um muro de suporte à autoestrada (Muro M3 – km 256+747 / 256+796),
evitando com isso a maior ocupação que teria a saia do talude (FIG. V. 18).

FIG. V. 18 – Edificação ao km 256+800 (lado poente) e obras de contenção – Muro M3
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se a proteção acústica desta habitação não só com o novo tipo de
Para além disso, prevê-se
piso a introduzir, como também com uma barreira
barreira acústica (BA4 do km 256+747 /
km 256+826) de 2- 2,5 m de altura.
Mais à frente, ao
o km 257+000 (lado poente) surge a última zona sensível pela imediata
proximidade de uma habitação à autoestrada. Também aqui o novo talude da
autoestrada é substituído por um muro de suporte em betão (Muro M4 – km 256+954 /
km 257+017), conforme se apresenta na FIG. V. 19.
A habitação será também protegida
protegi
por uma barreira acústica BA5 (km 256+918 /
km 256+980) com 1,5 - 2 m de altura.

FIG. V. 19 – Edificação ao km 257+000 e obras de contenção
c
– Muro M4

Como se descreveu já no Capitulo III da Descrição do
do Projeto do EIA e resumidamente
na metodologia geral deste capítulo da avaliação de impactes, todas as 8 PS existentes
no sublanço em análise da
a A1 terão que ser demolidas e no seu lugar construídas
constru
novas,
uma vez que as atuais não apresentam vão que comporte
comporte a plataforma alargada da
autoestrada.
Quase todas as PS se executam no lugar das existentes,
existentes, o que diminui assim os
impactes quanto às novas afetações, sobretudo quando
quando há ocupação urbana nesses
restabelecimentos
abelecimentos (como é apenas o caso da PS369) e durante
durante a sua construção o
tráfego será desviado por caminhos alternativos, conforme
conforme se representa na FIG. VI. 1.
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No caso das PS361, PS365 e PS367, como os caminhos alternativos durante a
construção se apresentariam muito extensos e dado que essas PS se inserem em zona
florestal (eucalipto), sem constrangimentos à edificação de uma nova PS adjacente, foi,
assim, opção manter as PS em funcionamento até à entrada em exploração da nova e só
depois ocorrer a demolição da atual.
Nestes locais das obras de arte a construir, haverá assim uma perturbação para a
envolvente próxima, que é, no entanto, minimizada por todas se incluírem em zonas não
habitadas na proximidade, com exceção da PS369, ao km 253+483, na estrada, que liga
Salreu a Soutelo (EN224-3). A obra de arte, como se referiu antes, faz-se no local da
atual pelo que não existem quaisquer novas áreas ocupadas.
De forma a minimizar o impacte sobre a população causado pela intervenção da PS369,
durante a fase de construção, será mantida uma passagem pedonal que permita ligar as
povoações de ambos os lados da A1, para quem circula a pé.
Na área afeta à construção das três novas obras de arte das PS361 (km 248+102),
PS365 (km 251+447) e PS367 (km 252+775), as quais se localizam imediatamente a sul
das atuais, a sua inserção ocorre em área florestal, pelo que são também esses os usos
afetados na zoa dos encontros das obras de arte.
Para além da perturbação gerada pela execução da obra, associadamente, existe
também o transporte de materiais e equipamentos, o que envolve obrigatoriamente a
circulação de veículos pesados nas vias rodoviárias existentes.
Todas estas atividades darão origem a perturbações locais devido ao ruído provocado
pela maquinaria e à libertação de poeiras o que poderá causar incómodo às populações
mais próximas. Todavia, ainda que se preveja uma duração da obra de cerca de 18
meses, o confinamento das atividades à área de intervenção e a praticamente ausência
de população próxima, com exceção da parte final do traçado, conduz a que os impactes
na qualidade de vida da envolvente sejam globalmente reduzidos, embora nos locais
onde se registe população próxima à via, assumam uma magnitude elevada, que acresce
ao incómodo geral de base do tráfego de passagem na autoestrada.
Face a esta situação e tendo em conta a globalidade do traçado consideram-se os
impactes no povoamento / qualidade de vida da envolvente à A1 de negativos,
magnitude moderada e não significativos com as medidas de minimização
implantadas no projeto e as medidas a adotar em obra para prevenção e controlo dos
seus efeitos. Essas medidas estão relacionadas com as circulações e o transporte de
cargas, a minimização de poeiras e outras perturbações do ambiente e a execução dos
trabalhos dentro das condições regulamentares, nomeadamente em relação ao ruído
provocado.
Os estaleiros da obra, relativamente aos quais ainda não existe a localização definida,
uma vez que se trata de uma responsabilidade do futuro adjudicatário da empreitada de
construção, encontram-se sujeitos a um conjunto de orientações / recomendações no
âmbito do presente estudo (Capitulo VI do relatório) para que ocorram fora das áreas
mais densamente habitadas, utilizando preferencialmente terrenos já impermeabilizados,
devendo-se dar cumprimento à carta de condicionantes apresentada nesse capítulo.
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Uma localização preferencial corresponde também à sua implantação em áreas de
carácter industrial, na proximidade de vias de comunicação existentes, de modo a que os
acessos à plataforma se efetuem sem grandes perturbações suplementares em terrenos
não intervencionados.
Ainda que neste momento não seja conhecido o local do estaleiro, será não muito
distante da autoestrada. Por norma, essa localização bem como a rede viária local a
utilizar é acordada entre o empreiteiro e as Camaras Municipais, bem como
estabelecidas as contrapartidas a que o empreiteiro ficará sujeito decorrente dessa
ocupação / utilização.
O acesso geral a toda a obra será feito pela própria plataforma do Sublanço
Albergaria/Estarreja da A1, usando-se também estradas locais, nomeadamente nos
trabalhos de beneficiação das passagens superiores e inferiores e caminhos paralelos.
Sempre que se circule nas vias de comunicação será feito o acondicionamento em dias
chuvosos e/ou ventosos dos materiais de construção e materiais residuais de obra,
especialmente se forem pulverulentos ou do tipo particulado, para evitar a sua queda e
espalhamento na via pública aquando do transporte para a área afeta à obra ou para o
depósito definitivo.
Proceder-se-á também à limpeza regular dos acessos e da área afeta à obra, no sentido
de evitar a acumulação e a ressuspensão de poeiras, quer por ação do vento, quer por
ação da circulação de maquinaria e veículos de apoio à obra.
Com vista à identificação e restabelecimento dos serviços afetados pela construção do
presente projeto de alargamento e beneficiação do Sublanço Albergaria / Estarreja da A1
foram contactadas as diversas entidades com jurisdição sobre as redes existentes,
projetadas ou planeadas na zona atravessada pelo Sublanço.
Os traçados das redes que cruzam a autoestrada ou que se desenvolvem junto aos
limites dos seus taludes (linhas elétricas, gasodutos, rede de abastecimento de água) e o
seu restabelecimento são analisados no descritor Ordenamento e Condicionantes
(Ponto 12).

11.2 Fase de Exploração
Acessibilidade / Potencial de Desenvolvimento Socioeconómico
Os impactes da fase de exploração são os que advêm das novas condições criadas pela
existência de um eixo viário melhorado que permite a maior facilidade de acesso aos
principais centros urbanos e a outras áreas dentro da própria região e em regiões
adjacentes.
De um modo geral, a existência de uma fácil e rápida acessibilidade induzirá o aumento
da capacidade de atração das áreas envolventes, sendo o seu crescimento contudo
orientado pelas intervenções de ordenamento das câmaras municipais.
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O emprego indireto gerado na fase de exploração está relacionado com as
potencialidades de desenvolvimento criadas, nomeadamente, com condições para atrair
instalações de novas empresas ligadas ao sector secundário e terciário.
Dadas as características económicas da região, será de prever sobretudo um aumento
e/ou expansão da atividade ligada aos serviços nas áreas de centros empresariais e de
parques de ciência e tecnologia existentes, de acordo com o ordenamento municipal.
Para a população em geral da região as oportunidades de emprego serão assim
potencialmente positivas e de magnitude moderada.
O emprego direto criado pelo eixo viário em análise está relacionado com atividades de
manutenção (portagem, sinalização, limpeza de bermas, taludes e vistorias às obras de
drenagem).
O número de trabalhadores necessários, para este efeito, não será significativo no
contexto do emprego local. Outras intervenções de maior dimensão na via são
asseguradas por empreiteiros externos, que poderão ocasionalmente recrutar
trabalhadores localmente. Assim, as implicações diretas em termos de emprego, embora
potencialmente positivas, serão de magnitude reduzida.

Qualidade de Vida
A nível local espera-se que esta intervenção corresponda a uma melhoria generalizada
da relação deste Sublanço da A1 com a envolvente, traduzida num adequado
enquadramento paisagístico e na melhoria muito sensível do ambiente sonoro pela
implementação de medidas de minimização do ruído que atualmente são insuficientes.
Em termos da envolvente mais direta esperam-se nomeadamente melhorias decorrentes
da integração paisagística da via. Com efeito, no âmbito do projeto houve a preocupação
de melhorar ao máximo a relação da via com a envolvente, sobretudo a de carácter
urbano, através de minimização dos impactes visuais decorrentes da presença da via e
das próprias construções também para a via de qualidade arquitetónica e visual muito
reduzidas.
Também do ponto de vista do ambiente sonoro, prevê-se uma melhoria em relação à
atual situação.
Para reduzir os impactes sobre as populações nos locais com interesse foi prevista, como
medida prioritária, a aplicação do pavimento drenante que contribui para a redução do
ruído decorrente da circulação (redução na fonte). Esta medida é complementada com a
projeção de barreiras acústicas, que se apresenta no descritor Ambiente Sonoro e cujo
projeto de execução se apresenta no Estudo de Medidas de Minimização do Ruído que
constitui um volume independente do EIA.
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Para além disso e como forma de controle e prevenção de eventuais situações de
impactes está previsto o acompanhamento da exploração através de um Programa de
Monitorização do Ruído (ver Volume 4 – Plano Geral de Monitorização do EIA).
De um modo geral, pode considerar-se que os impactes ao nível da qualidade de vida
serão positivos, permanentes, irreversíveis e de magnitude moderada.

11.3 Conclusão
Na fase de construção, predominam os impactes negativos, temporários, de
magnitude reduzida a moderada e não significativos a pontualmente significativos,
como sejam, a perturbação do quotidiano das populações e das respetivas condições de
conforto, a interferência nas acessibilidades e a afetação muito marginal de áreas sociais
e agrícolas.
Os trabalhos de alargamento e beneficiação do sublanço em estudo permitem a criação
de postos de trabalho e a dinamização de algumas atividades económicas, que se pode
considerar como um impacte positivo, embora de magnitude reduzida.
Na fase de exploração predominam os impactes positivos, uma vez que a melhoria das
acessibilidades entre os centros urbanos e entre as regiões proporciona do ponto de vista
social e económico, um impacte positivo, permanente e de magnitude elevada. O
sublanço em estudo contribuirá para a melhoria da rede viária local e regional, sendo um
aspeto de indução de desenvolvimento a nível económico e social.
Nesta fase, pode-se apontar como contributo para a minimização dos impactes negativos
atuais, a adoção medidas de minimização em termos de proteção sonora e de um
adequado enquadramento paisagístico da via. Espera-se assim que globalmente a
intervenção prevista se traduza num impacte positivo, elevado e significativo em
termos socioeconómicos.
No quadro seguinte classificam-se forma global os impactes em cada uma das fases do
projeto.
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Irreversível
(3)

Reversível
(1)

Reversível
(1)

Fase de Construção

Reversibilidade

Legenda: negativos (-), positivos (+),não significativos (NS), significativos (S); muito significativos (MS)

Efeitos na qualidade de
vida local

Acessibilidades
regionais / melhoria do
nível de serviço

Permanente

Provável

Permanente
(2)

Certo
(2)

Afetação de edificado /
serviços afetados

Efeitos no emprego e
economia, resultantes
da acessibilidade e
melhoria do nível de
serviço.

Temporário
(1)

Provável
(2)

Incómodo em áreas
habitacionais resultante
das operações
construtivas.

Temporário
(1)

Certo
(2)

Duração

Efeitos no emprego e
economia, resultantes
das solicitações da
obra.

Impacte

Probabilidade
de Ocorrência

Quadro V. 40 – Classificação de Impactes para o descritor Socioeconomia nas Fases de Construção e de Exploração

12. ORDENAMENTO E CONDICIONANTES
12.1 Metodologia
No presente ponto procede-se à identificação e avaliação dos impactes do projeto no
ordenamento do território.
Na perspetiva do ordenamento do território, a afetação de novas áreas com o
alargamento e beneficiação da via traduz-se, em três dimensões a analisar:
•

Afetação do regime de uso do solo existente na faixa ocupada e sua repercussão
na classificação dos espaços e nos objetivos de ordenamento do território;

•

Interferência do projeto com as condicionantes legalmente estabelecidas com
influência sobre a área afetada.

•

Efeito de barreira, que consiste na interrupção, ao longo da infraestrutura das
circulações e fluxos que ocorrem no espaço afetado, o que tratando-se de uma
via existente não introduzirá qualquer acréscimo em termos do efeito barreira.

Tendo em conta os instrumentos de gestão territorial em vigor na área de estudo, a
afetação do regime de uso do solo é sobretudo avaliada tendo em conta as classes e
categorias de uso do solo constantes da Carta de Ordenamento dos PDM’s de
Albergaria-a-Velha e Estarreja. A avaliação será feita, quantitativamente, pelo cálculo das
áreas afetadas por categoria de espaço e, qualitativamente, tendo em conta os usos
definidos pela respetiva classificação.
Serão também considerados os restantes instrumentos de gestão em vigor na zona,
aferindo da compatibilidade do projeto com os mesmos.
A análise da interferência do projeto com as condicionantes legalmente estabelecidas
será também efetuada, sempre que possível de forma quantitativa (nos casos em que tal
se justifica), pelo cálculo das áreas afetadas e, qualitativamente, pela análise da afetação
dos objetivos que norteiam a definição da respetiva restrição ou dos efeitos práticos
sobre os motivos da servidão definida, em geral decorrente da presença de várias
infraestruturas de serviços à população.

12.2 Fase de Construção
12.2.1

Ordenamento

Neste ponto é analisado o impacte do alargamento em estudo, considerando as
orientações e regras estabelecidas nos diversos instrumentos de gestão do território com
incidência na área do projeto e que se identificaram na situação atual do ambiente em
especial os mais diretamente relacionados com a natureza do projeto ou o território.
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a)

Plano Rodoviário Nacional

Como foi anteriormente referido, a A1 – Autoestrada do Norte faz parte da Rede Nacional
fundamental e Rede Nacional de Autoestradas, de acordo com o Plano Rodoviário
Nacional (PRN 2000) definido pelo Decreto-Lei n.º 228/98, de 17 de julho.
Deste modo, considera-se que o projeto em estudo se encontra em conformidade com o
PRN, decorrendo da sua normal exploração, a necessidade da introdução de melhorias e
beneficiações com vista à manutenção do nível de serviço.

b)

Plano Regional de Ordenamento Florestal do Centro Litoral

No âmbito do PROFCL o projeto em estudo insere-se na sub-região homogénea entre
Mondego e Vouga, onde os objetivos principais apontam para o desenvolvimento da
silvo-pastorícia, caça e pesca nas águas interiores e a preservação de espécies
florestais, como o sobreiro e azinheira.
Nesta sub-região o traçado do Sublanço Albergaria / Estarreja alvo de alargamento e
beneficiação não intercepta unidades homogéneas com valor ecológico, sendo exceção o
corredor ecológico associado ao Rio Antuã, o qual se desenvolve em vale encaixado e é
já hoje atravessado por um extenso viaduto, o qual se manterá no âmbito do presente
projeto com alterações apenas no alargamento do respetivo tabuleiro, mantendo assim
sem alteração a conectividade ecológica do vale.
Atendendo ao aspeto particular de se tratar de um alargamento de uma via existente não
se considera haver também alterações com significado no território e nos seus espaços
florestais (os quais são de floresta de produção na envolvente à via), não se identificando
deste modo condicionamentos específicos à sua exploração e que colidam com os
objetivos específicos definidos no PROF.

c)

Plano de Gestão da Região Hidrográfica do Mondego, Vouga e Lis

No âmbito do PGRH da RH4 não se identificam condicionamentos específicos para a
zona, sendo importante salientar que do ponto de vista dos recursos hídricos locais, os
mesmos se encontram devidamente restabelecidos para um período de cheia de 100
anos de reforço, já pelo projeto existente e a manter no alargamento.
Da avaliação de impactes na qualidade da água não se identificaram também impactes
negativos com significativo, sobretudo derivado do funcionamento da via, sendo
garantidos valores nas águas de escorrência dentro dos limites legais.
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d)

Plano Regional de Ordenamento do Território do Centro

De acordo com o PROT Centro, para esta região define-se, entre outros objetivos, o
reforço do potencial estruturante dos eixos da comunicação de forma a estimular as
complementaridades entre Centros Urbanos, papel que sem dúvida é assegurado pela
A1 ao longo do atravessamento de todo o território desta região e da sua articulação com
outras vias.
e)

PDM de Albergaria a Velha e de Estarreja

De acordo com a Planta de Ordenamento dos concelhos de Albergaria-a-Velha e de
Estarreja onde se insere o projeto, serão intercetados pelo alargamento apenas Espaço
Canal afeto à A1.
Refere-se ainda o facto da quase maioria da área afetada estar dentro da área já
expropriada da A1 e só 4,6 ha serem necessários expropriar em área também adjacente
aos atuais taludes e que decorre da retificação que é necessária fazer aos mesmos, da
retificação de caminhos paralelos e ainda da construção das três novas obras de arte, em
local adjacente às atuais.
Ao nível do Ordenamento, conclui-se assim que o alargamento é compatível com a
classificação dos espaços de uso prevista nos PDM’s, assim como nos restantes
instrumentos de gestão territorial. Classificam-se assim os impactes de positivos,
permanentes, irreversíveis, de magnitude moderada e importância significativa para
se compatibilizar com os usos definidos para o ordenamento municipal

12.2.2

Condicionantes

A condicionante com maior afetação corresponde ao espaço canal da própria
Autoestrada, havendo ainda interferência com o espaço canal das estradas e caminhos
municipais restabelecidos, cujas passagens superiores terão que ser demolidas e
construídas novas, no mesmo local ou em local adjacente.
De acordo com a Carta Síntese de Condicionantes apresentada na Situação de
Referência (FIG. IV. 34) são intercetadas pelo alargamento da A1 áreas legalmente
condicionadas, correspondendo a 0,5 ha de REN e 1,5 ha de RAN.
De acordo com a legislação que regulamenta a REN, Decreto-Lei n.º 239/2012, de 2 de
novembro, as intervenções previstas no âmbito deste projeto e de acordo com o n.º 2 e 3
do art.º 20 são consideradas como usos e ações que não colocam em causa os objetivos
de proteção ecológica das áreas de REN, sendo projetos autorizados conforme o Anexo
II do referido Decreto-Lei, mais precisamente de acordo com a alínea o) da secção II –
Infraestruturas:
Alínea o) Alargamento de plataformas e de faixas de rodagem e pequenas
correções de traçado.
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Para a tipologia de intervenção e face aos ecossistemas da REN presentes “Áreas de
Elevado Risco de Erosão Hídrica do Solo” e “Leitos e Margens dos Cursos de Águas,” o
projeto está isento de qualquer tipo de procedimento.
Relativamente à RAN, o Decreto-Lei n.º 73/2009, de 31 de março, com as alterações
introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 199/2015 de 16 de setembro, estabelece no Artigo 22.º
que, “As utilizações não agrícolas de áreas integradas na RAN só podem verificar -se
quando, cumulativamente, não causem graves prejuízos para os objetivos a que se refere
o artigo 4º e não exista alternativa viável fora das terras ou solos da RAN, (…) e quando
estejam em causa, entre outras:
l) Obras de construção, requalificação ou beneficiação de infraestruturas públicas
rodoviárias, ferroviárias, aeroportuárias, de logística, de saneamento, de transporte e
distribuição de energia elétrica, de abastecimento de gás e de telecomunicações,
bem como outras construções ou empreendimentos públicos ou de serviço público.”
A Portaria n.º 162/2011, de 18 de abril, define os limites e condições para a viabilização
das utilizações não agrícolas de áreas integradas na Reserva Agrícola Nacional (RAN).
Nas áreas da RAN são excecionalmente permitidas utilizações não agrícolas, em
especial devido ao interesse público do projeto, mediante parecer prévio ou comunicação
prévia à entidade regional da RAN territorialmente competente, situação que será
realizada no âmbito do presente projeto.
Na área de projeto verifica-se também a presença de linhas de água não navegáveis nem
flutuáveis, que são atualmente já restabelecidas por passagens hidráulicas pela
autoestrada e que serão alvo de prolongamento no âmbito do projeto de alargamento. O
Rio Antuã, que corresponde a uma linha de água navegável, é atravessado atualmente
por viaduto e cujo alargamento se fará ao nível do tabuleiro sem novas intervenções no
leito
A intervenção nestas áreas, e de acordo com a legislação em vigor, carece de
autorização junto da entidade competente, procedendo-se também no âmbito do
presente projeto à instrução desse licenciamento.
Para além destas condicionantes, o presente projeto interferirá com Infraestruturas de
água, gás, telecomunicações e linhas de transporte de energia elétrica, que já são
atualmente intercetadas pela A1, não se verificando qualquer constrangimento ao projeto
de alargamento, uma vez que as mesmas serão naturalmente restabelecidas no âmbito
do projeto dos serviços afetados.
No Quadro V. 41 pode observar-se a localização dos serviços que irão ser afetados na
área em estudo pelo alargamento da plataforma.
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Quadro V. 41 – Serviços Afetados
Localização Aproximada (km)

Serviço Interferido

Entidade

Berma direita da faixa de rodagem
com sentido norte/sul, em toda a
sua extensão

Telecomunicações

MEO

Atravessa a autoestrada ancorado
à PS361
(km 248+100)

Emissário de Albergaria-a-Velha

Águas do Centro Litoral

Atravessa a autoestrada ancorado
à PS369
(km 253+500)

Emissário de Albergaria-a-Nova

Águas do Centro Litoral

Em alguns locais pontuais está em
aparente conflito com a intervenção
prevista para o alargamento da
plataforma. No entanto e conforme
referido pela própria EDP, o
cadastro fornecido apresenta
algumas imprecisões pelo que se
remete para fase de obra a
resolução de qualquer
condicionamento que possa surgir

Baixa Tensão e Iluminação
Pública

EDP

As entidades com jurisdição sobre as redes deverão ser contactadas antes do início das
obras para atempadamente serem tomadas as medidas adequadas à reposição dos
serviços.
É de referir também que o alargamento e beneficiação interferem ainda com a Área de
Serviço deste sublanço em ambos os lados, numa área onde ocorrem espaços
ajardinados e os ramos de entrada, os quais foram adaptados em função desta situação.

12.3 Alternativa Zero
A Alternativa Zero, correspondente à não concretização do projeto, implica a manutenção
do local com as características atuais, descritas na situação de referência, o que do ponto
de vista das intenções de ordenamento estratégico para a rede rodoviária se pode
considerar como um impacte negativo.
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12.4 Fase de Exploração
Terminada a fase de construção, onde se verificam os impactes negativos decorrentes da
afetação de espaços de uso, de condicionantes e de servidões, considera-se que na fase
de exploração os impactes serão positivos, moderados, diretos, permanentes e
irreversíveis, devido à melhoria das condições de circulação e do nível de serviço da
autoestrada, cumprindo com o definido no Contrato de Concessão e com os objetivos
gerais dos instrumentos nacionais e regionais relativos às acessibilidades e circulação
entre os centros urbanos regionais, tendo em vista um desenvolvimento equilibrado do
território.
Esta situação terá assim reflexos diretos a nível, regional e indiretamente nacional, com
níveis de segurança e tempos de percursos mais reduzidos na circulação.
Por se tratar de um alargamento de uma via existente onde se mantêm as
acessibilidades transversais à via, considera-se que o projeto não introduzirá qualquer
acréscimo em termos do efeito de barreira, já criado pela via.
Os efeitos indiretos sobre a qualidade da vida envolvente à via são analisados ao nível
dos fatores ambientais Uso do Solo, Socioeconomia e Ruído.

12.5 Conclusão
Do ponto de vista das afetações diretas pelo alargamento da A1, verificou-se que os
principais impactes negativos se prendem com a afetação marginal de alguns espaços
exteriores à área já expropriada, onde ocorrem algumas condicionantes legais, contudo
em área que também se insere no Espaço Canal definido para a A1. Pese embora as
alterações face à situação existente serem pouco notórias, a utilização de áreas
condicionadas está sujeita à realização de licenciamento, caso da RAN e Domínio
Hídrico.
Em termos globais, os impactes da fase de construção consideram-se negativos,
reduzidos, diretos, permanentes e irreversíveis pela afetação marginal de áreas
condicionadas e de espaços de uso, sendo não significativos.
Na fase de exploração, os impactes consideram-se positivos, moderados, diretos,
permanentes e irreversíveis e globalmente significativos pela melhoria necessária
numa via que integra o Plano Rodoviário Nacional e de interesse regional e nacional.
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(2)

(2)

(3)

(3)

Permanente

Certo

Permanente

(2)

Certo

Permanente

(3)

(2)

(3)

Certo

Permanente

Duração

Certo

Probabilidade
de Ocorrência

(3)

Diária

(3)

Diária

(3)

Diária

(3)

Diária

Frequência

Magnitude

(3)

Irreversível
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(3)

Moderada

(1)

Reduzida

(1)

Reduzida

(1)

Reduzida

Fase de Exploração

(3)

Irreversível

(3)

Irreversível

(3)

Irreversível

Fase de Construção

Reversibilidade

Legenda: negativos (-), positivos (+),não significativos (NS), significativos (S); muito significativos (MS)

Funcionamento da nova
infraestrutura no âmbito
dos planos de
ordenamento em vigor /
melhoria do serviço
prestado

Serviços afetados /
restabelecimento

Afetação de áreas
condicionadas (REN,
e RAN) pela
implantação do
alargamento

Afetação de espaços
de ordenamento fora
da área já expropriada

Impacte

(3)

Moderada

(1)

Reduzido

(1)

Reduzido

(1)

Reduzido

Valor do
Recurso
Afetado /
Sensibilidade
Ambiental da
Área Afetada

Não
confinado à
instalação
(3)

Confinado
(1)

Confinado
(1)

Confinado
(1)

Escala
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(21)

(15)

(1)

(+) S

(-) NS

Minimizável

(1)

(15)

Minimizável

(-) NS
(1)

(15)

(1)

Minimizável

(-) NS

Significado

Minimizável

Capacidade de
Minimização

Quadro V. 42 – Classificação de Impactes para o Descritor de Ordenamento e Condicionantes nas Fases de Construção e de Exploração

13. PATRIMÓNIO
13.1 Metodologia
Os trabalhos efetuados (levantamento de informação bibliográfica e prospeção
arqueológica do terreno) não revelaram a presença de ocorrências patrimoniais com valor
etnográfico, significado arquitetónico ou interesse arqueológico, na área de incidência
deste projeto.

13.2 Fase de Construção
Não existem impactes patrimoniais negativos (diretos e indiretos) conhecidos durante a
fase de construção.

13.3 Fase de Exploração
Não se preveem impactes negativos (diretos ou indiretos) no decorrer da exploração
deste Sublanço da A1 (Albergaria / Estarreja).

13.4 Alternativa Zero
A Alternativa Zero ou seja a não concretização do projeto corresponde a manter-se a
situação atual que não tem qualquer diferença pontual para a situação com projeto.

13.5 Síntese de Impactes. Conclusões
Os trabalhos executados no âmbito do Descritor Património (levantamento bibliográfico
de informação e prospeções arqueológicas da superfície do terreno) demonstraram a
inexistência de ocorrências patrimoniais na área de incidência do projeto.
Por conseguinte, não há motivos para inviabilizar este projeto, desde que sejam
cumpridas as medidas mitigadoras genéricas preconizadas, pelo que globalmente os
impactes conhecidos na fase de construção e na fase de exploração serão nulos.
Assim, em termos patrimoniais pode considerar-se como viável o projeto proposto para o
Alargamento e Beneficiação para 2x3 vias do Sublanço Albergaria / Estarreja da A1.
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14. IDENTIFICAÇÃO DAS SITUAÇÕES INDUTORAS DE RISCO AMBIENTAL
14.1 Metodologia
No presente ponto apresenta-se uma identificação e avaliação dos riscos ambientais e
humanos associados ao projeto em avaliação, considerados como situações específicas
que decorram da ocorrência de um acidente e que tenham eventualmente consequências
negativas em termos ambientais e/ou danos humanos em indivíduos presentes no
exterior.
Ao longo do estudo foram identificados os impactes das principais ações do projeto, que
correspondem aos riscos mais correntes das fases de construção e exploração do projeto
de alargamento e beneficiação para 2x3 vias do sublanço Albergaria / Estarreja da A1.
Sendo riscos correntes, não serão retomados na presente análise.
Neste ponto serão assim postos em evidência os riscos que, correspondendo a
ocorrências mais raras, têm uma magnitude mais significativa ou que, sendo mais
específicos do presente projeto, justificam ser postos em evidência.
A presente análise foi desenvolvida para a fase de construção e para a fase de
exploração do projeto tendo em conta, em cada uma das fases, quais as atividades ou
ocorrências que poderão conduzir a danos ambientais e/ou humanos externos.
Assim, para a fase de construção, começou por identificar-se as ações de projeto
suscetíveis de induzir riscos ambientais e/ou humanos, seguida da respetiva análise e
identificação das medidas implementadas para redução da sua probabilidade de
ocorrência.
Quanto à fase de exploração, procedeu-se a uma análise em termos de potenciais danos
ambientais e humanos externos, na sequência de acidentes rodoviários graves ou
eventual incidência de incêndios, devido à passagem de viaturas em zonas com uma
envolvente mais densamente arborizada, como acontece na parte sul do traçado.
Nesta análise foi tida em consideração a sensibilidade da ocupação do solo na
envolvente do traçado, nomeadamente, com presença de áreas florestais e, em termos
antropogénicos, a proximidade a áreas urbanas / industriais e passagens superiores de
vias importantes.
Na sua sequência são recomendadas algumas medidas para redução dos riscos
associados à fase de exploração do projeto.
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14.2 Fase de Construção
14.2.1 Identificação dos riscos especiais típicos
A identificação dos riscos associados à fase de construção do projeto tem como base as
ações de projeto suscetíveis de induzir diferentes tipologias de acidentes.
Os diferentes fatores de risco e suas causas, em termos gerais e de acordo com as
ações da fase de construção, podem ser sistematizados conforme o indicado no
Quadro V. 43.
Quadro V. 43 – Riscos Associados à Fase de Construção
Ações de Projeto
Alterações na
morfologia / taludes
existentes da A1
Alterações nos
restabelecimentos à
autoestrada e na rede
de caminhos paralelos
da envolvente

Causas

Riscos

Instabilidade das formações geológicas;

Riscos geomorfológicos relacionados com
ravinamento e deslizamento de vertentes

Aumento do escoamento superficial.
Alteração das condições de segurança da
circulação rodoviária e pedonal;
Não cumprimento de condições de
segurança, como sinalização e informação
sobre a atividade;
Circulação de tráfego de
movimentação de máquinas.

pesados

Acidentes
rodoviários
nos
acessos
provisórios e nas vias existentes.

e

Implantação e
funcionamento de
estaleiros

Presença de máquinas e de equipamentos,
uso
de
materiais
potencialmente
contaminantes, podendo ocorrer o seu
derrame.

Contaminação dos solos e das linhas de
água.

Transporte de
materiais e
movimentação de
terras

Movimentação de terras acarretando o
aumento eventual de sólidos nas linhas de
água.

Contaminação dos solos e das linhas de
água; Obstrução dos leitos dos cursos de
água com riscos temporários para a
ecologia.

Nos pontos seguintes faz-se uma discussão de cada um destes aspetos apresentando-se
uma síntese de eventuais medidas de minimização.

14.2.1.1 Alterações na morfologia
Face à constituição litológica dos materiais ocorrentes e das características morfológicas
da área a intervir correspondente no essencial aos taludes existentes da própria A1 de
reduzida altura, os riscos associados à morfologia são, em geral, reduzidos e facilmente
controláveis.
Os fenómenos de deslizamento são situações possíveis de ocorrer quando os materiais
não tenham sido devidamente compactados, ou quando o tipo de drenagem utilizada for
insuficiente ou se verificar inexistência de coberto vegetal. Podem ocorrer ainda situações
de sulcagem e ravinamento devido à escorrência das águas superficiais.
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Tendo em conta as características geológicas e hidrogeológicas dos terrenos, as alturas
para os taludes e os tipos de materiais e características geotécnicas das formações, foi
adotada no projeto uma geometria para os taludes de aterro e de escavação adequada.
Com o objetivo de evitar o ravinamento provocado pela circulação das águas superficiais,
uma das preocupações será também o revestimento vegetal dos taludes como forma de
aumentar a sua consolidação e reduzir situações de ravinamento desencadeadas,
essencialmente, pela precipitação a que o talude estará sujeito.
Conclui-se, assim, que o projeto contempla a implementação de medidas para redução
desta tipologia de riscos, não se identificando zonas de riscos especiais que alterem os
aspetos já identificados na avaliação de impactes e que ponham em causa as áreas
habitadas próximas à via.
Deste modo não se identificam riscos geomorfológicos invulgares, pelo que as medidas
de projeto adotadas conferem às situações de risco existentes uma magnitude reduzida
que não justifica uma avaliação mais detalhada.

14.2.1.2 Alterações de acessos e da rede viária
Os riscos decorrentes de alterações introduzidas nos acessos locais durante o período de
construção dependem da forma como são efetuados e, em especial, das medidas
adotadas em termos de segurança e sinalização e do comportamento do tráfego
envolvido na obra.
As passagens superiores à autoestrada serão numa primeira fase demolidas para
comportar o futuro alargamento da autoestrada nas áreas localizadas sob as mesmas,
implicando com isso alterações ao trafego que circula em cinco dessas PS e a existência
de percursos alternativos.
A redução do risco que é sobretudo aplicável a quem circula na A1, sob as estruturas a
demolir, passa pelo cumprimento das normas e cuidados adequados a aplicar na obra e
por uma adequada sinalização. Para quem circula nas vias a restabelecer importa vedar
e sinalizar a obra e fornecer a informação sobre o tipo, duração das obras e acessos
alternativos com a devida sinalização. Assim, em todos os locais onde existam
interceções de acessos locais e municipais terão de ser adotadas as medidas de
adequada sinalização para o tráfego utente.
Para além destes aspetos constituirão ainda riscos associados, todos os acessos
provisórios à obra e em particular a sua ligação com o estaleiro, que não se encontra
ainda definido.

A1 – Alargamento e Beneficiação para 2x3 Vias do Sublanço Albergaria / Estarreja
EIA – Volume 2 – Relatório Síntese
Rev.01

427
Capítulo V
fevereiro 2018

Em geral todas as medidas de minimização típicas destas perturbações estão
devidamente regulamentadas, correspondendo sinteticamente:
•

A sinalização na rede viária intercetada e utilizada para acesso à obra, mediante
painéis informativos, nas áreas afetadas pela construção e criadas as condições
que reduzam as situações de perigo;

•

A identificação dos percursos alternativos criados pela demolição das PS362,
PS364, PS369, PS370 e PS373, com o objetivo de desviar o tráfego das áreas em
construção, e que deverão ser divulgados localmente e devidamente sinalizados;

•

Implementar, sempre que necessário, a sinalização vertical e horizontal
(colocação de semáforos e sinais limitadores de velocidade, marcação de
separadores e de Ilhéus na faixa de rodagem, etc.), ajustando também a já
existente, quer na A1, quer nas vias restabelecidas;

•

A colocação de vedações e sinalização de proteção em todos os locais da zona
afeta à obra que ofereçam perigo para a população local e sempre que
necessário, resguardos laterais para a proteção contra quedas nos acessos
pedonais localizados na área afeta à obra, caso da zona junto às habitações
próximas à via nos km 256+200, 256+450, 256+750 e 257+000 da A1

•

Conferir especial atenção à circulação de todos os veículos pesados de apoio à
obra na via pública, visando a redução da sua circulação junto às áreas
adjacentes à obra com usos sensíveis, bem como a programação e a articulação
dos sentidos de circulação das saídas com a circulação rodoviária e pedonal.

Com a adoção destas medidas e de outras mais específicas que sejam identificadas na
fase de gestão e acompanhamento da obra, prevêem-se que os riscos desta componente
sejam moderados.

14.2.1.3 Estaleiros, frentes de obra e ações de construção
Durante a fase de construção nos estaleiros e nas frentes de obra poderão ocorrer
eventuais contaminações acidentais, decorrentes do derrame acidental de substâncias
poluentes, originando a contaminação dos solos e dos recursos hídricos superficiais.
No estudo e em várias áreas temáticas foram identificadas as zonas mais sensíveis, que
correspondem às zonas de uso agrícola em torno dos km 253+500 / km 254+700 e
km 255+700 / km 256+800 e linhas de água, em especial no rio Antuã (km 255+500).
Os maiores riscos estão, no entanto, associados às linhas de água, que poderão
transferir para uma vasta área contaminações pontuais pela sua mais fácil difusão
através da água.
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A situação deve ser tida em conta particularmente no alargamento do viaduto sobre o rio
Antuã e ainda na zona dos estaleiros e outras infraestruturas de apoio à obra, pois são
pontos de risco de ocorrência de contaminações acidentais associadas a máquinas,
manuseamento de produtos, combustíveis e produção de efluentes industriais e
domésticos, embora a tipologia dos trabalhos a desenvolver e dos produtos manuseados
e armazenados torne o risco associado potencialmente moderado e muito pontual.
Face à sensibilidade destas zonas, deve assim proceder-se à escolha criteriosa da
localização dos estaleiros, evitando esta tipologia de áreas mais sensíveis, e adotando
todos os cuidados de segurança e funcionamento exigidos na lei em relação à laboração
dos estaleiros e utilização de maquinaria.
As medidas de minimização estarão assim muito dependentes de uma boa gestão
ambiental e da formação de trabalhadores envolvidos na obra, que deverá ter como
aspetos essenciais:
−

Os procedimentos ambientais a executar nas diversas fases de obra, com
especial ênfase para as atividades a realizar, sua importância e consequências
ambientais do não cumprimento dos mesmos;

−

Sensibilização dos trabalhadores para o controlo da produção de resíduos,
alertando para o destino final adequado dos mesmos, e assegurando que se
evitará o espalhamento indiscriminado de resíduos pelos locais de obra;

−

Sensibilização para as consequências graves decorrentes de derrames acidentais
de combustível e óleo, alertando para os cuidados a ter aquando das operações
de manutenção de maquinaria e veículos afetos à obra.

14.3 Fase de Exploração
Em relação ao tráfego rodoviário os riscos estão em geral associados a acidentes ou à
eventual incidência de incêndios, florestais na envolvente e passagem de viaturas na
autoestrada, como acontece na parte sul do traçado.
Quanto aos acidentes rodoviários, estes podem ser originados por várias causas, onde
se incluem as abaixo identificadas.
•

As humanas (condução, velocidade de circulação);

•

As relacionadas com o veículo em termos das suas condições técnicas e forma
de acondicionamento e transporte de cargas;

•

As relacionadas com a própria infraestrutura rodoviária em termos da
manutenção das suas características de exploração e segurança: pavimento em
boas condições, sinalização vertical e horizontal, etc.;
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•

As condições atmosféricas existentes que se podem apresentar desfavoráveis
em termos de alguns meteoros, como precipitações intensas com riscos de
provocar aquaplanagens e despistes e nevoeiros que diminuem a visibilidade.

Entre estas causas, as falhas humanas são em geral as que mais contribuem para a
ocorrência de acidentes, nomeadamente pela velocidade de circulação excessiva,
ultrapassagens irregulares, etc.
Relativamente ao traçado, as características geométricas favoráveis, que respeitam as
características para uma autoestrada, nomeadamente a existência de 2x3 vias e de um
perfil longitudinal com inclinações reduzidas permitem uma contribuição positiva para a
redução dos riscos associados à própria infraestrutura.
A manutenção em boas condições do pavimento, da sinalização e das guardas de
segurança contribuem igualmente para a redução do risco de acidentes.
Relativamente à influência das condições meteorológicas, a caracterização efetuada
permitiu identificar a provável ocorrência de nevoeiros de âmbito regional ligados à
proximidade do oceano que podem gerar condições mais difíceis para a circulação
rodoviária, nomeadamente pela diminuição da visibilidade, mas que se consideram riscos
potencialmente reduzidos.
Deste modo, quer as características da estrada, quer as condições morfológicas e
ambientais da envolvente permitem concluir que os riscos próprios não apresentam
qualquer elemento específico que os diferencie nesta componente.
Quanto aos riscos de incêndio, a circulação rodoviária pode potenciar na envolvente um
acréscimo devido a ações de negligência ou acidente ou então ser afetada por esta
envolvente de natureza florestal e incêndios que nela possam deflagrar.
O Decreto Regulamentar n.º 55, de 18 de dezembro de 1981 Revogado pelo artigo 34º
do Decreto-Lei n.º 156/2004, de 30 de junho, estabelece a zonagem do continente
segundo o grau de risco de incêndio, agrupando as manchas florestais em classes
correspondentes a diversos graus de sensibilidade ao fogo:
•

Classe I – Extremamente Sensível;

•

Classe II – Muito Sensível;

•

Classe III – Sensível;

•

Classe IV – Pouco Sensível.

As situações de ocupação e uso existentes na envolvente onde predominam as zonas
florestais, com duas manchas agrícolas intercaladas, definem que na envolvente as
classes de sensibilidade são as Classe II e IV, respetivamente.
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Os riscos podem ser assim considerados de moderados a elevados, sendo que na
envolvente próxima, e em especial em zona florestal e de matos, será necessária a
aplicação de medidas normais de tratamento de taludes e limpeza regular, de modo a
evitar a existência de vegetação seca que constitua contínuos de propagação nos
períodos secos.
Nesse sentido, o controlo da vegetação, atualmente preconizado pela BRISA, e que será
mantido na fase de exploração do sublanço Albergaria / Estarreja depois de alargado, é
efetuado da seguinte forma:
•

Ceifa das bermas numa faixa média de 3 metros medidos a partir do fundo da
valeta ou limite do pavimento;

•

Em viadutos, toda a zona por baixo dos viadutos mais 5 metros da projeção do
mesmo;

•

Toda a zona expropriada para controlo de espécies invasoras/infestantes (Acacia
spp, Eucalyptus spp…);

•

No sistema de drenagem é ceifado 1 metro para cada lado, caso a vedação se
encontre instalada a menos de 2 metros será ceifada toda a zona;

•

Ceifa da vegetação nas barreiras acústicas numa faixa de 5 metros;

•

Nos encontros das PH, PS, PI é ceifado uma faixa de 2 metros.

As ceifas são realizadas sempre que a vegetação apresente uma altura superior a 40 cm.
As desmatações e abates são realizados pelo menos uma vez por ano dependente da
necessidade, ou sempre que ponha em risco a segurança rodoviária.
A ceifa do sistema de drenagem é realizada obrigatoriamente uma vez por ano antes da
época de ocorrências de precipitação, e caso se verifique necessário é ceifado
novamente.

14.3.1

Tráfego de Materiais Perigosos

Para além da avaliação feita aos riscos associados ao tráfego, os riscos mais relevantes
poderão ter origem no transporte de mercadorias tóxicas ou perigosas que em caso de
acidente poderão dar origem a consequências ambientais mais significativas.
O Regulamento Nacional de Transporte de Mercadorias Perigosas por Estrada, com a
nova redação conferida pelo Decreto-Lei n.º 391 B /2007 de 24 de dezembro e retificada
pela Declaração de Retificação n.º 5-B/2008, de 11 de fevereiro, enumera quais as
mercadorias perigosas que são excluídas do transporte nacional por estrada e quais as
que são admitidas sob determinadas condições.
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Os principais riscos associados compreendem a fuga ou derrame de substâncias tóxicas,
o incêndio e explosão, podendo originar contaminação dos solos e do meio hídrico ou a
libertação de nuvens tóxicas.
A gravidade das consequências ambientais depende da sensibilidade da envolvente ao
local do acidente, e em que os principais fatores de vulnerabilidade correspondem a:
•

Locais adjacentes onde se verifique ocupação humana, podendo neste caso
ocorrer afetações diretas, como perdas materiais e humanas, e indiretas, como
contaminação da qualidade do ambiente.
Neste aspeto, a zona do traçado apresenta pouco frequentemente este tipo de
situações pela reduzida proximidade de áreas urbanas, pelo que se apresenta
com um fator de risco pouco sensível;

•

Locais com cultivo agrícola podendo ocorrer a contaminação dos solos e das
culturas.
Neste caso, são as pequenas parcelas muito localizadas que se apresentam em
situação mais sensível, mas onde o seu uso se encontra em abandono
progressivo, não se considerando uma situação tão sensível como a anterior.

O facto do alargamento agora em projeto se desenvolver num traçado em planta com
raios de curvatura que respeitam os valores mínimos de segurança proporciona
condições de circulação favoráveis à minimização de riscos.
As medidas para a redução de riscos passam assim também pelo cumprimento da
regulamentação específica no que se refere ao transporte de matérias perigosas, assim
como no cumprimento das regras de circulação rodoviária e de manutenção das
condições da plataforma da via.
Deve ser assegurado pela Concessionária e entidades envolvidas na proteção civil, o
plano de emergência à via em projeto, assegurando os adequados meios de
comunicação e de emergência e estabelecendo as tarefas a executar por cada entidade
para no caso de acidentes, envolvendo veículos de transporte de substâncias perigosas.
A proximidade do Complexo Químico de Estarreja permitirá que este troço tenha
condições de intervenção de emergência particularmente favoráveis que deverão ser
potenciadas pela existência de meios de comunicação adequados.
Deste modo, considera-se que os riscos associados a este aspeto são moderados.
O alargamento do sublanço Albergaria / Estarreja constituirá uma significativa melhoria
nas atuais condições de circulação e no serviço que presta o que será um contributo para
a redução de riscos, melhorando as condições de segurança de circulação dos utentes e
populações envolventes à via.
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15. IMPACTES CUMULATIVOS
Neste ponto realiza-se uma análise dos potenciais impactes cumulativos do projeto de
alargamento e beneficiação do Sublanço Albergaria / Estarreja da autoestrada A1.
Entende-se por impacte cumulativo o impacte, direto ou indireto, do projeto ao qual se
adicionam outros impactes, diretos ou indiretos, de outros projetos ou ações (passados,
existentes ou razoavelmente previsíveis no futuro).
Neste sentido, entende-se como projetos ou ações, cujos impactes devem ser
adicionados aos impactes decorrentes do projeto em avaliação, os seguintes:
−

a rede rodoviária principal existente na envolvente, composta pela A29, A25
e EN109;

−

as linhas ferroviárias do Norte e de acesso ao Porto de Aveiro;

−

as linhas elétricas que se desenvolvem na região;

−

o Complexo Industrial de Estarreja.

15.1 Metodologia Geral
Genericamente, pode-se considerar que a identificação e avaliação dos impactes
cumulativos decorrem da necessidade de estudar e compreender quais os efeitos de
ações associadas a diferentes projetos, ao longo do espaço e do tempo que,
individualmente, podem até ser pouco representativos em termos de impacte, mas que
coletivamente, tornam-se significativos.
Constitui orientação importante deste tipo de análise, que esta se centre nos recursos,
nos ecossistemas ou nas comunidades humanas suscetíveis de serem afetados ou não
pelo projeto.
Assim, entende-se constituir base importante da análise o conhecimento adquirido sobre
as características da zona, traduzido na situação atual do ambiente, assim como das
características do presente projeto, que possibilitou a identificação dos seus
componentes sensíveis e/ou relevantes.
A área de análise centra-se fundamentalmente na zona onde os projetos / infraestruturas
são espacialmente convergentes. Contudo para alguns descritores a área poderá ser
mais alargada.
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15.2 Identificação e Avaliação de Impactes Cumulativos
Conforme já referido anteriormente, na zona envolvente à A1 estão implantados vários
projetos de natureza diversa, desconhecendo-se novos projetos previstos para a sua
envolvente.
Os projetos existentes estão sobretudo relacionados com várias outras infraestruturas
viárias e de transporte de energia que têm também impactes cumulativos na área.
Os principais impactes que decorrem da presença de todas estas infraestruturas são
identificáveis no geral como tendo impactes negativos em termos do ruído e dos efeitos
visuais e riscos de colisão/mortalidade da fauna e de fragmentação de habitats, e
impactes positivos ao nível da melhoria das acessibilidades, instalação de novas
atividades, criação de emprego e desenvolvimento económico.
Todas estas intervenções concorrem assim para efeitos cumulativos de sinal contrário.
Por um lado, considera-se como potencialmente positivo a melhoria das acessibilidades
da região, contribuindo para o seu desenvolvimento socioeconómico e apoiando as várias
atividades existentes ou em desenvolvimento, nomeadamente as de cariz industrial no
Complexo Químico de Estarreja e de serviços, em especial ao nível do ensino e
investigação, com um forte polo de desenvolvimento em Aveiro.
Esta situação contribui, sem dúvida, para a atratividade da região, colocando-a numa
situação de atração ao investimento e consequente criação de emprego.
Destes projetos ocorre assim uma artificialização do território e desta atratividade à
instalação de novas atividades pela melhoria de acessibilidade e das condições de
funcionamento, poderá haver também um aumento da área urbanizada, a realizar-se
contudo também apenas nos espaços definidos nas Plantas de Ordenamento dos
municípios.
Deste modo, aos impactes decorrentes do presente projeto adicionam-se os impactes
que resultam da presença e funcionamento de outras infraestruturas viárias, que em
conjunto promoverão uma acessibilidade mais adequada região e à potenciação do
capital investido.
Também se pode esperar um efeito cumulativo ao nível do aumento dos níveis de ruído
ambiente, qualidade do ar e de alteração visual da área, pelo aumento da artificialização
do espaço.
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Os fatores ecológicos têm como principal efeito cumulativo, o efeito barreira/exclusão e
de fragmentação de habitats, com potencial incidência na comunidade faunística. A área
de projeto e envolvente alargada encontra-se já amplamente fragmentada por diversas
infraestruturas lineares, das quais as mais importantes têm soluções minimizadoras
desses impactes com viadutos em zonas de vale mais importante e numerosas
passagens hidráulicas.
Para oeste mantém-se também uma importante área de conservação da natureza em
equilíbrio com as atividades económicas e o seu uso pela população, que é a Ria de
Aveiro e que constitui uma área tampão ao potencial desenvolvimento e ocupação do
território.
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16. SÍNTESE CONCLUSIVA DE IMPACTES
Nos pontos anteriores foi feita a avaliação detalhada de impactes do projeto por fator
ambiental, verificando-se que de forma global, os impactes são moderados ou reduzidos.
Para esta avaliação contribui de forma significativa o facto do projeto corresponder ao
alargamento de uma via existente, implicando o aumento da largura da plataforma
essencialmente por recurso a área já expropriada, com afetações mínimas de novas área
na envolvente à via.
Seguidamente, far-se-á uma síntese dos impactes identificados, analisados e avaliados
anteriormente para cada área temática.
Na FIG. V. 20 apresenta-se a localização dos principais impactes.

16.1 Geologia e Geomorfologia
Os impactes geológicos principais originados pelo alargamento e beneficiação da via
estão associados ao reperfilamento dos atuais taludes, prolongando os aterros e
recuando as escavações e só pontualmente com afetação de novo substrato geológico.
Desta situação resulta uma movimentação de terras cujo saldo final é negativo, mas não
significativo (282 347 m3).
Os principais impactes relacionados com a fase de construção são assim considerados
como diretos, negativos, de magnitude moderada, permanentes e irreversíveis devido às
obras de terraplenagem, movimentação de terras e à retificação de taludes, não se
alterando no essencial, as características atuais, pelo que são considerados de não
significativos.
Na fase de exploração, mantendo-se no essencial as atuais geometrias com reduzidas
modificações na morfologia, os impactes que poderão ocorrer assentam na instabilidade
dos taludes de maior dimensão, mas cujo risco se encontra minimizado com as medidas
previstas no projeto. Os impactes são assim classificados de reduzidos e não
significativos.
Assim, em termos globais, os impactes são classificados em negativos, diretos,
permanentes, irreversíveis e não significativos e resultam no essencial da alteração
da morfologia provocada na fase de construção, prevendo-se que o arranjo paisagístico
promova a par da estabilidade dos taludes, uma adequada integração da alteração da via
na morfologia envolvente.
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16.2 Solos
Na fase de construção os impactes sobre os solos resultam da área a ocupar pelo
alargamento da plataforma existente, com reperfilamento de taludes, bem como da
construção de três novas passagens superiores, adjacentes às atuais. A nova área
ocupada para além da que se insere em área já expropriada, corresponde a 4,6 ha. As
áreas de maior valor agrícola, e classificadas como RAN, totalizam 1,5 ha.
Tratam-se de afetações que ocorrem na envolvente da via existente sobre solos de
reduzido valor agrícola e no geral já intervencionados pela via existente ou numa situação
de grande proximidade à mesma.
Na nova área ocupada passarão a existir impactes negativos, diretos, permanentes,
irreversíveis, mas de magnitude reduzida e não significativos pelas características
da área afetada.
Para além destes impactes que são permanentes e se mantêm na fase de exploração
referem-se ainda para esta fase, a eventual contaminação dos terrenos envolventes com
a deposição de emissões atmosféricas originadas pelo tráfego rodoviário ou com o fluxo
de drenagens da plataforma eventualmente contaminadas. Contudo, em situação de
exploração normal e face aos valores de emissão dos poluentes previstos, cumprirem
com os limites legais não são de prever impactes com significado, sendo assim estes
impactes potenciais e classificados de negativos, reduzidos, diretos, temporários e
reversíveis e globalmente não significativos.
Assim, em termos globais, os impactes nos Solos são classificados em negativos,
diretos, permanentes, irreversíveis e não significativos.

16.3 Uso do Solo
No que respeita ao uso do solo, a área de influência direta do traçado é ocupada
maioritariamente por infraestruturas, correspondente à própria A1 e sua área de serviço e
outras vias rodoviárias com as quais se cruza.
Para além da afetação da área associada à própria via com reperfilamento dos seus
taludes, ocorrerá pontualmente a ocupação de espaços marginais, em geral florestais e
matos, uma afetação muito marginal de parcelas agrícolas e de área social, com a
necessidade de expropriar duas edificações (uma habitada e outra desocupada).
Em termos globais, os impactes originados pela construção e exploração da estrada ao
nível da ocupação do solo, podem assim classificar-se em negativos, reduzidos,
diretos, permanentes e irreversíveis, sendo globalmente não significativos, pois
consistirão numa alteração a uma via existente, onde no essencial as grandes alterações
nos usos locais ocorrerão já com a implantação inicial da via.
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16.4 Clima
As características climáticas da zona (nomeadamente as distâncias relativamente
próximas do mar, o regime dos ventos e a baixa altitude) e o desenvolvimento do projeto,
essencialmente em zonas pouco movimentadas com aterros de pequenas dimensões e
um viaduto na zona de vale atravessada, fazem com que a probabilidade de ocorrência
de eventuais fenómenos microclimáticos locais pela presença da via seja pouco
significativa.
As alterações ao uso do solo introduzidas pelo alargamento são também muito reduzidas,
com cerca de 4,6 ha de áreas alteradas, as quais tem um uso no essencial florestal de
produção e que serão substituídas no âmbito do Projeto de Integração de Paisagística
por espécies autóctones de maior valor ecológico e mais adaptadas às condições locais.
Por outro lado, e tendo em conta potenciais impactes que as alterações climáticas
poderão provocar sobre o projeto, decorrente de afetações por cheias e dos caudais a
drenar considera-se que as medidas de projeto existentes e que serão mantidas no
alargamento, como o restabelecimento adequado da rede de drenagem, contribuem para
uma minimização de impactes. As situações de seca e do risco de incêndio constituem as
situações de maior dificuldade de previsão, fazendo-se o contributo do projeto pelo
controle e certa vegetação seca.
O alargamento e beneficiação previstos não alterarão as características de
desenvolvimento da via atual, pelo que os potenciais impactes negativos são de
magnitude reduzida e não significativos.

16.5 Recursos Hídricos
O projeto contempla a continuidade no restabelecimento das linhas de água interferidas
atualmente, quer através de passagens hidráulicas que serão prolongadas, quer através
de um viaduto no atravessamento da principal linha de água (Rio Antuã), o qual não terá
qualquer alteração no leito do curso de água e que permitem assim a drenagem
adequada do território na zona do projeto em fase de exploração.
Na envolvente direta há a referir, no entanto, a afetação de uma captação (furo)
localizada ao km 256+230, a E da via, numa habitação que será expropriada, sendo que
este furo não tinha também já utilização.
Na fase de construção, face às ações de projeto e às características da zona,
considera-se assim que os impactes terão apenas um carácter pontual no
restabelecimento das linhas de água intercetadas e na movimentação de terras
associada às obras que poderão atingir as linhas de água, nomeadamente no caso do
Rio Antuã.
Considera-se que os impactes negativos diretos da construção do projeto são de
magnitude reduzida e não significativos. São ainda temporários, reversíveis e muito
localizados e passíveis de minimização pelos cuidados a adotar em obra.
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Na fase de exploração, a avaliação realizada permite concluir que com o
dimensionamento adotado os impactes negativos permanentes e irreversíveis do
projeto serão reduzidos e não significativos.
Ao nível da qualidade da água, as simulações efetuadas concluíram pela inexistência de
impactes negativos significativos sobre as linhas de água atravessadas em
consequência das escorrências de água da plataforma, não se prevendo a violação dos
limites legais atualmente estabelecidos.

16.6 Qualidade do Ar
Na fase de construção, os impactes poderão ter algum significado pontual devido às
emissões de partículas, poeiras e gases poluentes resultantes das ações de construção
para as habitações da envolvente, sendo considerados como negativos, reduzidos, e de
carácter temporário e reversível, passíveis de minimização, pelo que são considerados
de não significativos, face à sua ocorrência localizada de recetores.
Na fase de exploração os impactes negativos, permanentes e irreversíveis do
funcionamento são reduzidos e não significativos, já que das simulações realizadas
não se assista a qualquer violação dos valores legais.

16.7 Ambiente Sonoro
Do mesmo modo do que o avaliado para a Qualidade do Ar, os impactes sobre o
ambiente sonoro na fase de construção têm um carácter localizado, restringindo-se aos
recetores mais próximos, localizados nas proximidades da A1.
Consoante os trabalhos desenvolvidos na proximidade de recetores sensíveis, os
impactes negativos da execução da obra, são considerados de magnitude moderada a
elevada e significativos, sendo contudo temporários e reversíveis.
Na fase de exploração, a análise das previsões efetuadas permite concluir que a
utilização de pavimento drenante se revela vantajoso relativamente à utilização de outros
pavimentos, no entanto, em alguns dos recetores sensíveis ao ruído existentes na
proximidade da A1, não são cumpridos os valores limites legalmente estabelecidos para
zonas situados na proximidade de uma grande infraestrutura de transporte, pelo que
houve assim que dimensionar medidas complementares de proteção correspondentes a
sete barreiras acústicas.
Com a aplicação destas medidas prevêem-se assim impactes negativos, permanentes,
mas reversíveis com a adoção de medidas de minimização, passando neste caso a
impactes não significativos e de magnitude reduzida.
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16.8 Gestão de Resíduos
De uma forma geral, a gestão de resíduos associada à fase de construção e exploração
do projeto está associada a um impacte negativo, direto, temporário e irreversível,
implicando um impacte de magnitude reduzida, face aos potenciais quantitativos de
resíduos envolvidos e à existência de operadores de gestão para as várias categorias de
resíduos.
Considera-se assim os impactes como pouco significativos não se esperando que
ocorra uma diminuição relevante da capacidade/disponibilidade dos sistemas/operadores
de gestão de resíduos para garantir o seu transporte, valorização e destino final
adequados.

16.9 Sistemas Ecológicos
Na fase de construção e tendo em conta que o projeto em estudo é da ampliação de
uma via já existente, inserido numa zona antropizada (floresta de produção e áreas
agrícolas) não se preveem impactes negativos significativos tanto na flora e vegetação
como na fauna ocorrente na área em estudo.
Na fase de exploração também não se esperam impactes significativos, não tendo a
ampliação da via existente qualquer expressão tendo em conta o desenvolvimento atual e
a existência de permeabilidade na via, com várias passagens hidráulicas e um viaduto de
grande dimensão.
De um modo geral, nos fatores biológicos e ecológicos, quer para a fase de construção
quer para a fase de exploração, os impactes são assim classificados de negativos, de
magnitude reduzida e não significativos.

16.10 Paisagem
Da análise efetuada ao nível da paisagem verifica-se que a zona de implantação do
traçado não apresenta grande sensibilidade em termos visuais.
Os impactes previstos resultam no essencial do reperfilamento a efetuar nos taludes
existentes afetação da vegetação neles presente. Dada a reduzida expressão que essas
alterações topográficas terão na generalidade do troço a beneficiar e se manter no
essencial a inclinação e altura semelhantes à dos atualmente existentes, consideram-se
os impactes daí decorrentes como não significativos e de magnitude reduzida.
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A vegetação existente nos taludes, predominantemente do estrato herbáceo, irá ser
reposta através de previsto no projeto de integração paisagística, pelo que os impactes
além de não significativos serão minimizáveis. As áreas que serão interferidas para além
dos taludes têm também uma ocupação por matos e floresta de produção (eucaliptos),
cujo valor ecológico e visual é reduzido.
Assim, na fase de construção os impactes são classificados em geral como negativos,
de magnitude reduzida e não significativos.
Na fase de exploração, os impactes são globalmente positivos, e de magnitude
moderada, devido à aplicação do Projeto de Integração Paisagística que irá promover a
adequada inserção visual das alterações introduzidas face à zona atravessada pela
estrada, e melhorando também a relação visual com algumas áreas urbanas mais
desqualificadas. São ainda impactes irreversíveis e permanentes e globalmente
significativos

16.11 Socioeconomia
Na fase de construção, ocorrem impactes negativos, de magnitude moderada e
elevada, devidos à perturbação nas condições de fluidez do tráfego pela execução das
obras e à perturbação da qualidade de vida da zona diretamente envolvente à A1
decorrente das ações de obra. Estes impactes são contudo temporários e reversíveis e
minimizáveis com adequados cuidados de obra.
Os trabalhos de alargamento e beneficiação do sublanço em estudo permitirão por outro
lado, a criação de postos de trabalho e a dinamização de algumas atividades
económicas, que se pode considerar como um impacte positivo, temporário reversível,
de magnitude reduzida.
Já na fase de exploração predominarão os impactes positivos, uma vez que a melhoria
das acessibilidades entre os centros urbanos e entre as regiões, proporciona do ponto de
vista social e económico, um impacte positivo, permanente, irreversível e de
magnitude elevada. As alterações introduzidas no sublanço em estudo contribuirão para
assegurar um nível de serviço adequado ao tipo de infraestrutura, com reflexos nas
condições de circulação e segurança dos utentes e da acessibilidade geral à região.
A minimização dos impactes negativos desta fase em termos de perturbações para a
envolvente direta à via encontra-se minimizada pela implantação de medidas de proteção
sonora e pelo adequado enquadramento paisagístico da via. Espera-se assim que
globalmente a intervenção prevista se traduza num impacte positivo e significativo em
termos socioeconómicos.
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16.12 Ordenamento do Território
Da análise dos instrumentos de gestão do território em vigor na zona, não se identificam
aspetos que constituam um impedimento à implantação do projeto.
A A1 – Autoestrada do Norte está integrada no Plano Rodoviário Nacional, decorrendo da
sua normal exploração, a introdução de melhorias e beneficiações com vista à
manutenção do adequado nível de serviço.
Nos PDM’s de Albergaria-a-Velha e Estarreja, concelhos onde se insere o projeto, a A1
encontra-se delimitada na sua carta de ordenamento, a que se associa na sua carta de
condicionantes um espaço canal com uma largura de 50 m. O alargamento previsto
ocorre no interior deste espaço.
Ao nível do Ordenamento, conclui-se assim no geral que o alargamento é compatível
com a classificação dos espaços de uso prevista nos PDM’s, assim como nos restantes
instrumentos de gestão territorial, onde as acessibilidades regionais estruturantes são
privilegiadas, sendo esse o principal papel desempenhado pela A1.
Ao nível das condicionantes e dada a forma de desenvolvimento do projeto, no essencial
dentro do espaço canal da própria A1, apenas são intercetadas marginalmente áreas
legalmente condicionadas, correspondendo a 0,1 ha de REN e 1,5 ha de RAN.
Para além destas condicionantes, o presente projeto interferirá com infraestruturas de
água, gás, telecomunicações e linhas de transporte de energia elétrica, que já são
atualmente intercetadas pela A1, não se verificando qualquer constrangimento ao projeto
de alargamento, uma vez que as mesmas serão naturalmente restabelecidas no âmbito
do projeto dos serviços afetados.
Em termos globais, os impactes da fase de construção consideram-se negativos,
reduzidos, diretos, permanentes e irreversíveis pela afetação marginal de áreas
condicionadas e de espaços de uso e são globalmente não significativos.
Na fase de exploração, os impactes consideram-se positivos, moderados, diretos,
permanentes e irreversíveis e globalmente significativos pela melhoria da circulação
neste sublanço da A1 e conformidade com os objetivos gerais estratégicos dos
instrumentos de gestão do território quanto aos aspetos de acessibilidade e
desenvolvimento socioeconómico, com repercussões diretas no serviço prestado por esta
infraestrutura.

16.13 Património
Os trabalhos executados para a área de projeto demonstraram a inexistência de sítios
com valor patrimonial, pelo que globalmente os impactes são potencialmente nulos.
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CAPÍTULO VI – MEDIDAS DE MINIMIZAÇÃO E DE GESTÃO AMBIENTAL

1.

METODOLOGIA

Em função da identificação e avaliação de impactes decorrentes da análise da nova
solução de projeto e da sua relação com a área de implantação, apresentam-se neste
capítulo a síntese das medidas de interesse para a minimização ou potenciação
/compensação dos impactes identificados.
A definição de medidas de minimização de impactes desdobra-se assim em três objetivos
ou momentos fundamentais: evitar os impactes; minimizar os impactes não evitáveis;
compensar os impactes não evitáveis ou minimizáveis.
Estas medidas são apresentadas da seguinte forma:
•

Medidas de carácter geral respeitantes à fase de construção e que consistem num
conjunto de boas práticas ambientais, a ser tomado em consideração pelo
adjudicatário da Obra / Dono de Obra, e que integram as Medidas de Minimização
Gerais da Fase de Construção, definidas pela Agência Portuguesa do Ambiente
(APA) para esta fase dos projetos;

•

Medidas específicas em relação a alguns dos descritores analisados no EIA, que
decorrem da avaliação específica efetuada face à relação do projeto com o local.
Estas medidas repartem-se entre as medidas integradas no projeto e as medidas
para as fases de construção, de exploração e de desativação.

Decorrente destas medidas elaborou-se a Carta de Condicionantes à Localização de
Estaleiros e Outras Estruturas de Apoio à Obra que pretende assim contribuir para uma
minimização complementar dos impactes em obra (FIG. VI. 1).
No Volume 4 do EIA é apresentado o Plano Geral de Monitorização que incide sobre as
fases de construção e de exploração ao nível dos descritores Ambiente Sonoro e
Recursos Hídricos.
No Volume 5 do EIA é apresentado o Plano de Gestão Ambiente em Obra que
sistematiza o cumprimento das recomendações e o controlo eficaz de todas as ações a
desenvolver em obra.
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2.

MEDIDAS DE MINIMIZAÇÃO E DE GESTÃO AMBIENTAL

2.1

Medidas de Carácter Geral

No Quadro VI. 1 apresenta-se a listagem das medidas de minimização de carácter geral
a adotar durante a fase de construção.
Estas medidas encontram-se estruturadas de acordo com a Lista de Medidas de
Minimização Gerais da Fase de Construção disponível no sítio da internet da APA, com
os ajustes que se entenderam necessários face à especificidade do projeto.
Quadro VI. 1 – Medidas de Carácter Geral
Numeração da
Medida Geral (MG)

Medidas Gerais / Boas Práticas Ambientais

Correspondência
com as Medidas
Gerais da Lista da
Agência Portuguesa
do Ambiente (APA)

Fase de Preparação Prévia à Execução das Obras

1

Realizar ações de formação e de sensibilização ambiental para os
trabalhadores e encarregados envolvidos na execução das obras
relativamente às ações suscetíveis de causar impactes ambientais e às
medidas de minimização a implementar, designadamente normas e
cuidados a ter no decurso dos trabalhos, com particular destaque para a
prevenção da contaminação dos solos e águas, restrição de áreas de
intervenção e preservação do meio natural.

3

2

Realizar ações de formação e de sensibilização ambiental para os
trabalhadores e encarregados envolvidos na execução das obras
relativamente às ações suscetíveis de causar impactes ambientais e às
medidas de minimização a implementar, designadamente normas e
cuidados a ter no decurso dos trabalhos, com particular destaque para a
prevenção da contaminação do meio ambiente.

5

3

O 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 respetiva calendarização. Este PGA constitui um
dos volumes do EIA, o qual fará parte do processo de concurso da
empreitada. O empreiteiro deve proceder ao seu desenvolvimento e
concretização; as medidas apresentadas para a fase de execução da obra
e para a fase final de execução da obra devem ser incluídas no PGA a
apresentar e sem prejuízo de outras que se venham a verificar
necessárias.

6

(Cont.)
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(Cont.)
Numeração da
Medida Geral (MG)

Medidas Gerais / Boas Práticas Ambientais

Correspondência
com as Medidas
Gerais da Lista da
Agência Portuguesa
do Ambiente (APA)

Fase de Execução da Obra
Implantação dos Estaleiros e Parques de Materiais

4

Os estaleiros, depósitos provisórios e parques de materiais devem
localizar-se
preferencialmente
em
áreas
degradadas
e
já
impermeabilizadas; devendo ser privilegiados locais de declive reduzido e
com acesso próximo, para evitar ou minimizar movimentações de terras e
abertura de acessos.

7

Estas áreas deverão respeitar o definido na Carta de Condicionantes à
Localização de Estaleiros e Outras Estruturas de Apoio à Obra.
5

O estaleiro e parques de materiais devem ser vedados, de acordo com a
legislação aplicável, de forma a evitar os impactes resultantes do seu
normal funcionamento.

8

6

As ações pontuais de desmatação, destruição do coberto vegetal, limpeza
e decapagem dos solos devem ser limitadas às zonas estritamente
indispensáveis para a execução da obra. Especial atenção deve ser dada
à zona da linha de água e áreas contíguas ao Rio Antuã.

9

7

Antes dos trabalhos de movimentação de terras, proceder à decapagem
da terra viva e ao seu armazenamento em pargas, para posterior
reutilização em áreas afetadas pela obra.

10

8

A biomassa vegetal e outros resíduos resultantes destas atividades devem
ser removidos e devidamente encaminhados para destino final,
privilegiando-se a sua reutilização.

11

9

Sempre que a área a afetar potencialmente apresente património
arqueológico deve-se efetuar o acompanhamento arqueológico pelo
arqueólogo afeto ao Acompanhamento Arqueológico da Obra, das ações
de desmatação e proceder a prospeção arqueológica das áreas cuja
visibilidade foi nula ou insuficiente, aquando da caracterização da situação
de referência.

12

Escavações e Movimentação de Terras

10

Sempre que a área a afetar potencialmente apresente património
arqueológico deve-se efetuar o acompanhamento arqueológico pelo
arqueólogo afeto ao Acompanhamento Arqueológico da Obra de todas as
ações que impliquem a movimentação dos solos, nomeadamente
escavações e aterros, que possam afetar o património arqueológico.

13

11

Os trabalhos de escavações e aterros devem ser iniciados logo que os
solos estejam decapados e limpos, evitando repetição de ações sobre as
mesmas áreas.

14

12

Executar os trabalhos que envolvam escavações a céu aberto e
movimentação de terras de forma a minimizar a exposição dos solos nos
períodos de maior pluviosidade, de modo a diminuir a erosão hídrica e o
transporte sólido.

15

13

A execução de escavações e aterros deve ser interrompida, sempre que
possível, em períodos de elevada pluviosidade e devem ser tomadas as
devidas precauções para assegurar a estabilidade dos taludes e evitar o
respetivo deslizamento.

16
(Cont.)
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(Cont.)
Numeração da
Medida Geral (MG)

Medidas Gerais / Boas Práticas Ambientais

Correspondência
com as Medidas
Gerais da Lista da
Agência Portuguesa
do Ambiente (APA)

Fase de Execução da Obra (Cont.)
Escavações e Movimentação de Terras (Cont.)

14

Sempre que possível, utilizar os materiais provenientes das escavações
como material de aterro e na recuperação e modelação das áreas
degradadas, de modo a minimizar o volume de terras sobrantes (a
transportar para fora da área de intervenção).

17

15

Caso se verifique a existência de materiais de escavação com vestígios de
contaminação, estes devem ser armazenados em locais que evitem a
contaminação dos solos e das águas subterrâneas, por infiltração ou
escoamento das águas pluviais, até esses materiais serem encaminhados
para destino final adequado.

19

16

Durante o armazenamento temporário de terras, deve efetuar-se a sua
proteção e estabilização biológica ou cobertura. As pilhas de terras devem
ter uma altura que garanta a sua estabilidade.

20

A seleção de áreas de empréstimo para a execução das obras respeitar os
seguintes aspetos:

17

•

Devem ser provenientes, sempre que possível, de locais próximos
do local de aplicação, para minimizar o transporte;

•

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 proteção 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 afetar 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 proteção do património.

22

Construção e Reabilitação de Acessos

18

Privilegiar 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.

23

19

Assegurar o correto cumprimento das normas de segurança e sinalização
de obras na via pública, tendo em consideração a segurança e a
minimização das perturbações nas atividades das populações.

24

20

Assegurar que os caminhos ou acessos nas imediações da área do projeto
não fiquem obstruídos ou em más condições, possibilitando a sua normal
utilização por parte da população local.

25

21

Sempre que se preveja a necessidade de efetuar desvios de tráfego,
submeter previamente os respetivos planos de alteração à entidade
competente, para autorização.

26

22

Garantir a limpeza regular dos acessos e da área afeta à obra, de forma a
evitar a acumulação e ressuspensão de poeiras, quer por ação do vento,
quer por ação da circulação de veículos e de equipamentos de obra.

27
(Cont.)
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(Cont.)
Numeração da
Medida Geral (MG)

Medidas Gerais / Boas Práticas Ambientais

Correspondência
com as Medidas
Gerais da Lista da
Agência Portuguesa
do Ambiente (APA)

Fase de Execução da Obra (Cont.)
Circulação de Veículos e Funcionamento de Maquinaria

23

Devem ser estudados e escolhidos os percursos mais adequados para
proceder ao transporte de equipamentos e materiais de/para os estaleiros,
das terras a depósito e/ou materiais excedentários a levar para destino
adequado, minimizando, sempre que possível, a passagem no interior dos
aglomerados populacionais e junto a recetores sensíveis.

28

24

Sempre que a travessia de zonas habitadas for inevitável (como é o caso),
deverão ser adotadas velocidades moderadas, de forma a minimizar a
emissão de poeiras.

29

25

Assegurar o transporte de materiais de natureza pulverulenta ou do tipo
particulado em veículos adequados, sempre que possível, com a carga
coberta, de forma a impedir a dispersão de poeiras.

30

26

Assegurar, sempre que possível, que são selecionados os métodos
construtivos e os equipamentos que originem o menor ruído possível.

31

27

Garantir a presença em obra unicamente de equipamentos que
apresentem homologação acústica nos termos da legislação aplicável e
que se encontrem em bom estado de conservação/manutenção.

32

28

Proceder à manutenção e revisão periódica de todas as máquinas,
equipamentos e veículos afetos à obra, de forma a manter as normais
condições de funcionamento e assegurar a minimização das emissões
gasosas, dos riscos de contaminação dos solos e das águas, e de forma a
dar cumprimento às normas relativas à emissão de ruído.

33

29

Proceder à aspersão regular e controlada de água, sobretudo durante os
períodos secos e ventosos, nas zonas de trabalhos e nos acessos
utilizados pelos diversos veículos, onde poderá ocorrer a produção,
acumulação e ressuspensão de poeiras.

37

30

A saída de veículos das zonas de estaleiros e das frentes de obra para a
via pública deverá ser feita de forma a evitar a sua afetação por
arrastamento de terras e lamas pelos rodados dos veículos.

38

Gestão de Produtos, Efluentes e Resíduos

31

Definir e implementar um Plano de Gestão de Resíduos, considerando
todos os resíduos suscetíveis de serem produzidos na obra, com a sua
identificação e classificação, em conformidade com a Lista Europeia de
Resíduos (LER), a definição de responsabilidades de gestão e a
identificação dos destinos finais mais adequados para os diferentes fluxos
de resíduos.

40

32

Assegurar o correto armazenamento temporário dos resíduos produzidos,
de acordo com a sua tipologia e em conformidade com a legislação em
vigor. Deve ser prevista a contenção/retenção de eventuais
escorrências/derrames. Não é admissível a deposição de resíduos, ainda
que provisória, nas margens e leitos de linhas de água e zonas de máxima
infiltração.

41

33

São proibidas queimas a céu aberto.

42
(Cont.)
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(Cont.)
Numeração da
Medida Geral (MG)

Medidas Gerais / Boas Práticas Ambientais

Correspondência
com as Medidas
Gerais da Lista da
Agência Portuguesa
do Ambiente (APA)

Fase de Execução da Obra (Cont.)
Gestão de Produtos, Efluentes e Resíduos (Cont.)

34

Os resíduos produzidos nas áreas sociais dos estaleiros e equiparáveis a
resíduos urbanos devem ser depositados em contentores especificamente
destinados para o efeito, devendo ser promovida a separação na origem
das frações recicláveis e posterior envio para reciclagem.

43

35

Em especial nos casos de remodelação de obras existentes, como é o
caso do Alargamento e Beneficiação do sublanço Albergaria / Estarreja da
A1, os resíduos de construção e demolição e equiparáveis a resíduos
industriais banais (RIB) devem ser desmontados, triados e separados nas
suas componentes recicláveis e, subsequentemente, valorizados.

44

36

Os óleos, lubrificantes, tintas, colas e resinas usados devem ser
armazenados em recipientes adequados e estanques, para posterior envio
a destino final apropriado, preferencialmente a reciclagem.

45

37

Manter um registo atualizado das quantidades de resíduos gerados e
respetivos destinos finais, com base nas guias de acompanhamento de
resíduos (e-GAR).

46

38

Assegurar o destino final adequado para os efluentes domésticos
provenientes dos estaleiros, de acordo com a legislação em vigor – ligação
ao sistema municipal ou, alternativamente, recolha em tanques ou fossas
estanques e posteriormente encaminhados para tratamento.

47

39

A zona de armazenamento de produtos perigosos e o parque de
estacionamento de viaturas devem ser drenados para uma bacia de
retenção, impermeabilizada e isolada das redes de drenagem natural e
pluvial que seja instalada, de forma a evitar que os derrames acidentais de
óleos, combustíveis ou outros produtos perigosos contaminem os solos e
as águas. Esta bacia de retenção deve estar equipada com um separador
de hidrocarbonetos.

48

40

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.

49

Fase Final da Execução das Obras

41

Proceder à desativação da área afeta 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.

50

42

Proceder à recuperação de caminhos e vias utilizados como acesso aos
locais em obra, assim como os pavimentos que tenham eventualmente
sido afetados ou destruídos.

51

43

Assegurar a reposição e/ou substituição de eventuais infraestruturas,
equipamentos e/ou serviços existentes nas zonas em obra e áreas
adjacentes, que sejam afetadas no decurso da obra.

52

44

Assegurar a desobstrução e limpeza de todos os elementos hidráulicos de
drenagem que possam ter sido afetados pelas obras de construção.

53
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2.2

Medidas de Minimização Específicas

A seguir apresenta-se uma listagem das medidas de minimização em relação a alguns
dos descritores analisados no EIA e que decorrem da avaliação específica efetuada face
à relação do projeto com o local. Como já referido, estas medidas repartem-se entre as
medidas integradas no projeto e as medidas para a fase de construção e
exploração.

2.2.1

Medidas Integradas no Projeto

2.2.1.1 Geologia
FP 1 – Redução dos riscos geológicos com definição de geometrias adequadas para os
taludes de escavação e de aterro e um sistema de drenagem que minimiza a erosão
hidráulica.
As escavações têm alturas reduzidas ou moderadas até da ordem dos 8-9 m. As
inclinações previstas são suaves 1V/2H.
Os aterros são efetuados através do alargamento dos aterros atuais, com recurso a solos
/ materiais provenientes das escavações ou de empréstimos, variando as inclinações
finais dos taludes, de 1/2 a 1/3=V/H, semelhantes ou próximas às que atualmente os
aterros patenteiam.
Como contributo importante para a estabilidade dos taludes de escavação e aterro,
considera-se necessário a sua proteção através do seu revestimento vegetal. Para tal, os
taludes serão cobertos com uma camada de terra vegetal ou arável, numa espessura da
ordem dos 0,15 m, conforme previsto no Projeto de Integração Paisagística.
FP 2 – Está prevista a decapagem do horizonte de terra vegetal nas áreas interferidas,
correspondendo:
a) A que ocorre no horizonte superior do terreno natural a ser interessado por virtude
do alargamento das escavações. Nestas situações estima-se que apresente uma
espessura média de 0,25 m;
b) A que ocorre no horizonte superior do terreno natural, a ser ocupado pelo
alargamento de aterros. Nestas situações, correspondendo frequentemente a
zonas baixas, a espessura média estima-se em 0,30 m;
c) A terra vegetal colocada e desenvolvida sobre os atuais aterros, investigada
através de poços, apresenta espessura variável, entre 0,15 e 0,40 m, tomando-se
a sua espessura média como da ordem dos 0,25 m.
Estas terras serão acondicionadas e usadas no âmbito do Projeto de Integração
Paisagística, para a integração e recuperação dos taludes.
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2.2.1.2 Solos e Usos dos Solo
FP 3 – A área de desenvolvimento do projeto foi reduzida ao mínimo necessário à
viabilidade do projeto de alargamento, usando para tal a faixa de valeta larga
compreendida entre a faixa de rodagem e os taludes atuais e reperfilando de seguida os
taludes existentes, através do alargamento dos aterros e recuo das escavações.
FP 4 – O projeto contempla quatro muros de suporte, que minimizam a afetação de usos,
destacando-se os muros M3 e M4, localizado nas imediações dos km’s 256+775 e
257+000. No caso do muro M3, não existindo uma interferência direta da implantação da
estrutura de suporte de terras com o edifício situado na zona do km 256+775, o muro
projetado evita a necessidade de intervir nos muros de vedação daquela propriedade, já
que o alargamento da plataforma da rodovia obrigará a um incontornável
estrangulamento da faixa de terreno disponível para o restabelecimento do caminho que
agora se desenvolve entre aquela construção e a autoestrada. Por outro lado, o muro M4
evita a afetação direta de uma habitação.
FP 5 – Os restabelecimentos das PS serão feitos no local das atuais, minimizando novas
áreas de afetação. A exceção será em 3 PS, que tendo caminhos alternativos extensos
para desvio do tráfego em obra, levaram antes à opção pela construção das novas obras
de arte em terreno (florestal) adjacente às atuais PS.

2.2.1.3 Recursos Hídricos
FP 6 – O projeto de drenagem garantirá a continuidade das linhas de água intercetadas e
o escoamento dos caudais previstos, de modo a que a velocidade da água não origine
danos ou erosão. O projeto contempla assim o alargamento de 26 PH’s existentes (23 de
secção circular e 3 de secção quadrada), no sentido de se adaptarem à nova largura da
plataforma.
FP 7 – O projeto contempla a limpeza e desobstrução das PH’s, de modo a assegurar o
normal escoamento das linhas de água.
FP 8 – O projeto de alargamento do viaduto sobre o rio Antuã não implica a construção
de novos pilares, sendo apenas necessário o reforço das fundações dos pilares
existentes. Esta solução de projeto permite minimizar os impactes no rio Antuã, que
constitui a linha de água mais importante intercetada pela via em estudo.
FP 9 – O projeto de alargamento contempla a reposição das infraestruturas de
abastecimento de água identificadas na área de influência do projeto, onde se assinalam
várias condutas de abastecimento de água sob a gestão das Águas do Centro Litoral.
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FP 10 – Sempre que determinado órgão hidráulico descarrega caudais em local onde se
possa verificar a erosão do terreno pela ação das águas, esse local de descarga será
protegido, colocando-se um órgão dissipador de energia no final do elemento
descarregador. Estão assim previstos dissipadores de pedra argamassada e de betão
complementados com enrocamento. Estes dissipadores permitem a receção e o
amortecimento dos caudais descarregados.

2.2.1.4 Ambiente Sonoro
FP 11 – Implementação de piso drenante, cujas características contribuem para a
redução do ruído decorrente da circulação rodoviária em 4 dB(A).
FP 12 – Para os recetores localizados mais próximos da A1 estão previstas implantar 6
barreiras acústicas:
Barreira
Acústica

km inicial

km
final

Altura
(m)

Tipo de
absorção

BA1

253+ 374

253+ 468

3,8

absorvente

0,6

BA2

255+ 719

255+ 825

2,5

absorvente

-

256+ 193

256+ 479

Variável
3 m–3,6 m

Secção
1

256+ 193

256+ 213

Secção
2

256+ 213

Secção
3

BA3

BA4

BA5

Coeficiente Comprimento
de absorção
(m)

Área
(m2)

Desenvolvimento da Barreira

95

361

Crista do talude

0,6

107

267,5

Junto à berma, o mais próximo
possível do traçado

absorvente

0,84

288

998,2

Junto à berma, o mais próximo
possível do traçado

3

absorvente

0,84

20

60

Junto à berma, o mais próximo
possível do traçado

256+ 335

3,6

absorvente

0,84

122

439,2

Junto à berma, o mais próximo
possível do traçado

256+ 335

256+ 406

3,5

absorvente

0,84

71

248,5

Junto à berma, o mais próximo
possível do traçado

Secção
4

256+ 406

256+ 457

3,5

Refletora,
acrílico

0,21

51

178,5

Junto à berma, o mais próximo
possível do traçado

Secção
5

256+ 457

256+ 479

3

absorvente

0,84

24

72

Junto à berma, o mais próximo
possível do traçado

256+ 752

256+ 813

Variável
2 m–3 m

absorvente

0,6

71

202

Junto à berma, o mais próximo
possível do traçado

Secção
1

256+ 752

256+ 758

2

absorvente

0,6

11

22

Junto à berma, o mais próximo
possível do traçado

Secção
2

256+ 758

256+ 813

3

absorvente

0,6

60

180

Junto à berma, o mais próximo
possível do traçado

-

256+917

256+982

Variável
1,5 m–2 m

absorvente

0,84

63

110

Variável

Secção
1

256+917

256+950

1,5

absorvente

0,84

32

48

Crista do talude

Secção
2

256+950

256+982

2

absorvente

0,84

31

62

Junto à berma, o mais próximo
possível do traçado

(Cont.)
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(Cont.)
Barreira
Acústica

km inicial

km
final

Altura
(m)

-

256+ 928

257+ 006

Variável
3 m–4 m

Secção
1

256+ 928

256+ 938

3

Secção
2

256+ 938

256+ 993

Secção
3

256+ 993

257+ 006

BA6

Tipo de
absorção

Coeficiente Comprimento
de absorção
(m)

Área
(m2)

Desenvolvimento da Barreira

0,84

78

290

Junto à berma, o mais próximo
possível do traçado

absorvente

0,84

9

27

Junto à berma, o mais próximo
possível do traçado

4

absorvente

0,84

56

224

Junto à berma, o mais próximo
possível do traçado

3

absorvente

0,84

13

39

Junto à berma, o mais próximo
possível do traçado

2.2.1.5 Sistemas Ecológicos
FP 13 – O Projeto de Integração Paisagística adota espécies autóctones de elevada
adaptação ao local e às características do projeto.
FP 14 – O projeto contempla plantações de espécies ribeirinhas nos taludes adjacentes
às principais passagens hidráulicas.

2.2.1.6 Paisagem
FP 15 – O Projeto de Integração Paisagística promove a minimização de impactes visuais
através da plantação, sempre que viável, de vegetação arbóreo/arbustiva que funcionará
como barreira vegetal, ocultando a presença da via relativamente aos observadores mais
próximos.
Foram ainda preconizadas plantações nos taludes de encontro, de maiores dimensões,
das passagens superiores (PS361, PS364, PS365 e PS367), com o objetivo de
proporcionar um melhor enquadramento das mesmas e minimizar a presença dos
respetivos taludes de aterro para os utentes da A1.
Com o objetivo de minimizar o impacte visual resultante da presença dos muros
localizados, aproximadamente, aos km 256+775 (M3) e 257+000 (M4), dada a sua
proximidade a habitações, é proposta a plantação de espécies trepadeiras, de forma a
criar condições favoráveis ao revestimento vegetal da maior parte do paramento externo
dos mesmos.
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2.2.1.7 Socioeconomia
FP 16 – O projeto promoveu a elaboração de um estudo de viabilidade das novas
passagens superiores, com a finalidade de verificar a possibilidade de as mesmas serem
mantidas no local atual. Do estudo realizado, verificou-se que nalguns casos a circulação
alternativa de tráfego necessária para manter a passagem no mesmo local, não seria
viável pela extensão que seria necessário percorrer nesse caminho alternativo. Assim,
verificou-se que as passagens superiores 361, 365 e 367 não apresentavam alternativas
aceitáveis em fase de obra, pelo que a localização proposta para a obra de arte difere da
atual.
FP 17 – O projeto de restabelecimentos define os desvios provisórios a utilizar durante a
obra pela interrupção da circulação nas passagens superiores à autoestrada até à
construção das novas obras de arte.
FP 18 – O projeto de expropriações contempla a expropriação de duas habitações
localizadas nas proximidades do km 256+200, devido à sua afetação pelo alargamento
da autoestrada.
FP 19 – O projeto de alargamento da autoestrada para 2x3 vias interferirá, de forma
ocasional, com caminhos paralelos à autoestrada, os quais serão alvo do respetivo
restabelecimento, conforme definido no projeto. Este sistema de vias desenvolve-se ao
longo da autoestrada, ligando muitas das vezes a restabelecimentos que atravessam a
autoestrada e facilitando assim o acesso aos utentes que pretendem passar de um para
o outro lado desta via.

2.2.1.8 Ordenamento do Território
FP 20 – De acordo com as condicionantes legais interferidas e face à tipologia de projeto,
são elaborados os licenciamentos necessários para a utilização de solos incluídos na
Reserva Agrícola Nacional e para a Utilização do Domínio Hídrico, decorrente das
intervenções a realizar no sistema de drenagem da via.
FP 21 – No âmbito dos Serviços Afetados já atualmente restabelecidos pela A1 foram
identificadas as novas interferências e contemplado o seu restabelecimento no âmbito do
presente projeto de execução.
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2.2.2

Fase de Construção

2.2.2.1 Geologia
FC 1 – Os taludes de escavação, face às geometrias previstas, apresentam estabilidade
adequada, não se prevendo a ocorrência exsurgências de águas que conduzam à
necessidade da previsão de drenagem interna. No entanto, se nas escavações a efetuar
em obra, ocorrer a necessidade de drenagem interna de talude, poderá recorrer-se à
execução de máscaras drenantes ou esporões drenantes, tal como consta do projeto.

2.2.2.2 Solos e Usos do Solo
FC 2 – A deposição de terras ou materiais, a instalação de estaleiros e/ou circulação de
maquinaria pesada, deve evitar os solos com melhor aptidão e/ou uso agrícola; nesse
contexto, dever-se-á ter em consideração as áreas definidas na Carta de Condicionantes
à Localização de Estaleiros e Outras Estruturas de Apoio à Obra.
FC 3 – Os estaleiros e todas as infraestruturas associadas à construção não deverão,
sempre que possível, ser instalados na proximidade de linhas de água e de outras áreas
com usos agrícolas ou sensíveis (habitacionais).
FC 4 – Limitar a circulação de veículos e maquinaria pesada sobre os solos às vias
assinaladas para o efeito, no sentido de evitar a compactação de uma área mais extensa
que a necessária.
FC 5 – Cumprimento rigoroso do projeto, nomeadamente do projeto de
restabelecimentos, caminhos paralelos e drenagens, minimizando a afetação de usos de
solo.

2.2.2.3 Recursos Hídricos
FC 6 – Dentro do perímetro de obra, a colocação de terras e depósitos deverá ser
executada o mais afastada possível, das linhas de água, nomeadamente do Rio Antuã,
de modo a evitar o arrastamento de partículas e lamas para o meio aquático.
FC 7 – Caso as zonas de drenagem natural sejam obstruídas por materiais sólidos
decorrentes da fase de construção, deverá ser efetuada a sua remoção, por forma a
minimizar os efeitos que daí decorrem.
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FC 8 – Os trabalhadores afetos à obra deverão estar aptos a intervir rapidamente em
caso de acidentes envolvendo derrame de óleos e hidrocarbonetos, se não diretamente,
chamando as entidades competentes, de forma a reduzir a quantidade de produto
derramado e a extensão da área afetada.
FC 9 – Adicionalmente, dever-se-á prever a existência de meios de combate à poluição
resultante de derrames acidentais de combustível ou de outras substâncias poluentes
nas águas superficiais, como sejam barreiras de contenção.
FC 10 – Realizar os trabalhos e operações em linhas de água, nomeadamente os
trabalhos de prolongamento das passagens hidráulicas e o alargamento do viaduto sobre
o rio Antuã de forma cuidada para minimizar a ressuspensão de sedimentos, bem como o
arrastamento de material vegetal, de sólidos ou mesmo de lamas ou de águas de
escorrência, por exemplo na sequência de trabalhos de betão ou outros.
FC 11 – Não deve ser permitida manutenção e a lavagem da maquinaria em obra, a
menos que seja preparada uma área para o efeito e equipada com os sistemas de
proteção ambiental necessários, devendo a área ser devidamente sinalizada.
FC 12 – Nunca descarregar as águas resultantes de lavagens de betoneiras,
auto-betoneiras e outros equipamentos, diretamente no solo, nas linhas de água ou na
rede de drenagem pluvial, devendo ser preparada(s) área(s) dedicada(s) que garanta(m)
a sua contenção e encaminhamento a destino final.
FC 13 – Implementar sistemas de drenagem que permitam o desvio das águas pluviais
dos locais de construção (através da construção de valetas, drenos ou instalação de
caleiras), de forma a minimizar a sua eventual contaminação.
FC 14 – Proibir qualquer rejeição para o meio aquático, com exceção dos casos
explicitamente autorizados e que serão objeto de licença.
FC 15 – Os estaleiros e todas as infraestruturas associadas à construção não deverão,
sempre que possível, ser instalados na proximidade de linhas de água. No caso das
obras de alargamento do viaduto sobre o rio Antuã, deverá ser minimizada a área a
ocupar para parqueamento de materiais tais como as vigas a colocar para o alargamento
dos tabuleiros da obra da arte.
FC 16 – Proceder à monitorização da qualidade da água dos recursos hídricos
superficiais, conforme definido o Plano Geral de Monitorização (Volume 4 – Plano Geral
de Monitorização do EIA) e em complemento com a realização do controlo do nível
freático dos poços e furos próximos à via que são atividades que se encontram incluídas
no âmbito dos próprios trabalhos da empreitada.
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2.2.2.4 Qualidade do Ar
FC 17 – Acondicionar, cobrir e humidificar, se possível, nomeadamente em dias secos e
ventosos, os materiais de construção e residuais das obras, especialmente se forem
pulverulentos ou do tipo particulado, para evitar a sua dispersão e/ou a sua queda e o
seu espalhamento aquando do transporte.
FC 18 – Conferir especial cuidado às operações de carga, descarga e deposição de
materiais e construção e de materiais residuais das obras, especialmente se forem
pulverulentos ou do tipo particulado, como sejam as terras de escavação, adotando
nomeadamente o seu acondicionamento controlado durante a carga, as menores alturas
de queda durante a descarga.

2.2.2.5 Ambiente Sonoro
FC 19 – Atender à legislação em vigor (Artigos 14º e 15º do Regulamento Geral do
Ruído), aplicáveis às atividades ruidosas temporárias, nomeadamente no que se refere à
proximidade a edifícios de habitação. Caso se pretenda realizar atividades ruidosas
temporárias junto dos edifícios indicados e fora dos horários estabelecidos, deverá ser
assim requerida a “Licença Especial de Ruído” para este fim às Câmaras Municipais de
Albergaria-a-Velha e Estarreja.

2.2.2.6 Resíduos
FC 20 – Deve ser executado e mantido atualizado o Plano de Gestão de Resíduos de
Construção e Demolição (PGRCD).
FC 21 – Seleção dos operadores responsáveis pelo tratamento e destino final dos
diferentes resíduos produzidos de acordo com a Listagem dos Operadores de Gestão de
Resíduos Não Urbanos disponibilizada no sítio da Agência Portuguesa do Ambiente
(www.apambiente.pt).
FC 22 – Deverá ser efetuada uma recolha diferenciada de resíduos por tipologias
nomeadamente: papel/cartão, madeira, ferro/aço, plásticos, inertes, resíduos perigosos,
entre outros, cuja responsabilidade deverá ser incutida aos trabalhadores.
FC 23 – Os contentores de recolha de resíduos, devidamente identificados, devem ser
instalados preferencialmente em zona devidamente impermeabilizada e se possível
protegido das ações climatéricas (essencialmente chuva e vento) de modo a não
danificar o papel e cartão nem haver transporte por ação do vento de materiais leves
depositados (como papel ou plásticos).
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FC 24 – Realizar a trasfega de combustível e resíduos em local impermeabilizado.
Sempre que forem produzidos óleos usados resultados das operações de manutenção
corretiva, estes deverão ser levados pela empresa responsável pela manutenção que
depois lhes dará o destino final adequado. Deverão depois ser colocados em locais
definidos para o seu armazenamento, devidamente identificados e longe de fontes de
ignição, para posteriormente serem encaminhados para tratamento/destino final
adequados de acordo com as quantidades produzidas.
FC 25 – Assegurar o encaminhamento dos resíduos de betão resultantes das lavagens
das autobetoneiras para operador licenciado.
FC 26 – Manter em obra um registo atualizado da saída de todos os resíduos produzidos
indicando transportadores e destinatários envolvidos e quantidades transportadas.

2.2.2.7 Sistemas Ecológicos
FC 27 – Os trajetos de circulação das máquinas deverão ser otimizados, sempre que
possível, de modo a evitar a compactação excessiva do solo e uma maior destruição da
vegetação e dos habitats, potencialmente existentes em redor.
FC 28 – As ações de desmatação e compactação de solo devem restringir-se às áreas
absolutamente necessárias e ao período de tempo mais curto possível, de modo a
reduzir ao máximo a perturbação da zona.
FC 29 – A utilização dos caminhos de apoio à obra deve efetuar-se afetando a menor
extensão possível de vegetação que acompanha essas zonas e a velocidades
adequadas no sentido de evitar o possível atropelamento de animais.

2.2.2.8 Paisagem
FC 30 – Vedar as áreas de estaleiro e apoio à obra.
FC 31 – Devem ser tomadas medidas para a remoção de terra viva que se situa em
locais afetados pela obra com o objetivo de preservar as características da terra removida
antes do início da obra. A terra viva será armazenada em pargas, localizadas nas zonas
adjacentes àquelas onde posteriormente a terra será aplicada.
FC 32 – Nas zonas intervencionadas, deverá proceder-se a uma integração paisagística,
conforme o projeto definido.
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FC 33 – Devem ser adotadas medidas de recuperação paisagística definidas à priori e de
acordo com o projeto de recuperação das zonas de estaleiro e de depósito de materiais,
por forma a estabelecer atempadamente a integração paisagística destes espaços (da
responsabilidade do empreiteiro).

2.2.2.9 Socioeconomia
FC 34 – Promover sempre que possível a contratação de mão-de-obra, local ou regional
de forma a beneficiar a economia local.
FC 35 – A circulação de viaturas pesadas deverá respeitar as normas de segurança
rodoviária, em particular no que respeita a velocidades de circulação. Deverá ser tida
particular atenção à zona de interseção da rede pública viária, com adoção de medidas
de segurança e de sinalização vertical e horizontal adequadas, bem como os locais com
habitações mais próximas à via.
FC 36 – Deverão ser cumpridos com rigor os desvios de trânsito definidos no projeto de
restabelecimentos.

2.2.2.10 Ordenamento do Território
FC 37 – Articulação prévia à obra com as várias entidades responsáveis pelos Serviços
Afetados: Águas do Centro Litoral, REN Gasodutos, LusitaneaGás, EDP e PT
Comunicações
FC 38 – Compatibilizar a execução das obras de alargamento com a reposição dos
Serviços Afetados (linhas elétricas, água, gás e telecomunicações identificadas), evitando
a existência de cortes ou ruturas no abastecimento a prestar às populações em períodos
superiores a 24 h.

2.2.2.11 Património
FC 39 – Como medida geral, e tendo em conta que irão decorrer alguns trabalhos
potencialmente geradores de impactes na vertente arqueológica propõe-se o
acompanhamento arqueológico dos trabalhos de escavação de terras (por arqueólogo
devidamente credenciado pela DGPC).
Os eventuais elementos patrimoniais identificados em fase de obra deverão ser alvo de
um registo pormenorizado ou de trabalhos arqueológicos de caracterização, consoante o
estabelecido pela tutela para cada caso.
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FC 40 – Após a desmatação do terreno, será necessário proceder pelo arqueólogo afeto
ao acompanhamento arqueológico da empreitada, a novas prospeções arqueológicas
sistemáticas, no solo livre de vegetação, para confirmar as observações constantes neste
texto e identificar eventuais vestígios arqueológicos, numa fase prévia à escavação.
Sempre que for detetado um novo local com interesse patrimonial, este deverá ser alvo
de comunicação pelo Arqueólogo ao Dono de Obra, ao Empreiteiro e à DGPC.

2.2.3

Fase de Exploração

2.2.3.1 Geologia
FE 1 – As condições de evolução dos taludes devem ser acompanhadas e em caso de
necessidade de intervenção, definir as medidas mais adequadas para correção da
situação de instabilidade.

2.2.3.2 Solos e Usos do Solo
FE 2 – Em caso da ocorrência de derrame proceder-se-á à descontaminação da área
afetada, consoante as técnicas e métodos disponíveis e aplicáveis ao tipo de produto
derramado.

2.2.3.3 Recursos Hídricos
FE 3 – Na fase de exploração será feita a monitorização proposta no descritor Recursos
Hídricos como forma de controlar eventuais situações de contaminação decorrentes da
exploração normal da via e implementar eventuais medidas necessárias para correção da
situação. O Programa de Monitorização desenvolve-se para os recursos hídricos em
geral e para o controle da qualidade da água, conforme se apresenta de forma detalhada
no Volume 4 – Plano Geral de Monitorização deste EIA.
FE 4 – Assegurar inspeção das passagens hidráulicas e dos restantes órgãos do sistema
de drenagem, e a limpeza periódica dos órgãos do sistema de drenagem adjacentes à
plataforma, em particular dos órgãos de entrada.

2.2.3.4 Ambiente Sonoro
FE 5 – Controle dos níveis de ruído emitidos pela circulação através do Programa de
Monitorização do Ambiente Sonoro, definido no Volume 4 – Plano Geral de Monitorização
do EIA.

480
Capítulo VI
fevereiro 2018

A1 – Alargamento e Beneficiação para 2x3 Vias do Sublanço Albergaria / Estarreja
EIA – Volume 2 – Relatório Síntese
Rev.01

FE 6 – Sempre que haja necessidade de efetuar trabalhos de manutenção fora do
período normal de trabalho, ou seja, nos sábados, domingos e feriados e nos dias úteis
entre as 20h e as 8h, deve ser solicitada a sua autorização junto das autarquias através
do pedido de uma Licença Especial de Ruído, com a antecedência definida na legislação
em vigor sobre o ruído.

2.2.3.5 Resíduos
FE 7 – Recolha diferenciada dos diversos resíduos produzidos durante a exploração e
encaminhamento para operador de gestão de resíduos licenciado. Ministrar ações de
formação específicas relativas à gestão de resíduos.

2.2.3.6 Sistemas Ecológicos
FE 8 – Manutenção do coberto vegetal dos taludes e das PH’s.
FE 9 – Controlo das espécies exóticas invasoras dos taludes e das PH's, de modo a
controlar o seu incremento e dispersão nas novas áreas ocupadas, inerentes ao
alargamento.
FE 10 – Gestão de combustíveis nos taludes de modo a minimizar o risco de incêndios, e
consequente destruição do coberto vegetal adjacente à via.

2.2.3.7 Paisagem
FE 11 – De forma a garantir a integração paisagística e a valorização do projeto, deverá
ser realizada a manutenção das áreas sujeitas a revestimento vegetal, assegurando-se,
deste modo, a preservação do coberto vegetal e a estabilização do terreno.

2.2.3.8 Riscos
FE 12 – Procedimentos e planos para prevenir e responder a situações de emergência
que conduzam ou possam conduzir a impactes ambientais negativos, como sejam
derrames de água residual e/ou derrame de óleos, ou outras substâncias poluentes,
situações de incêndio na via ou na área florestal envolvente.
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2.3

Síntese das Medidas de Minimização para a Redução de Impactes

Em termos globais, considera-se que as medidas gerais recomendadas terão uma
importância significativa na fase de construção, em particular induzidas por uma gestão
adequada da obra, bem como pela implementação de um Projeto de Integração
Paisagística (PIP) do projeto que permitirá, face à natureza do projeto, enquadrá-lo da
melhor forma possível no território envolvente aquando da entrada em exploração.
Na fase de exploração têm igualmente significado a implementação das medidas de
proteção acústica dos recetores próximos à via e o controlo e manutenção do sistema de
drenagem e das áreas sujeitas a revestimento vegetal, para redução dos riscos de
incêndio.
No Quadro VI. 2 apresenta-se uma síntese das medidas de minimização atrás
consideradas e da respetiva importância para a redução de impactes.
Quadro VI. 2 – Quadro Síntese das Medidas de Minimização e sua Importância para a
Redução de Impactes
Fator
ambiental

Geologia

Principais medidas de minimização

Importância das
Medidas de
minimização

Significância do
Impacte (Préminimização)

Impacte
Residual (pósminimização /
medidas de
melhoramento)

Reaproveitamento
das
terras
movimentadas no próprio projeto,
reduzindo impactes no exterior.
Minimizar a afetação de áreas fora da
área de projeto e respetivo substrato
geológico.

Pouco Importante

Não Significativo

Não Significativo

Muito Importante

Não Significativo

Não Significativo

Desenvolvimento
do
projeto
em
articulação com os espaços afetos à
atual autoestrada para a minimização
de novas áreas afetadas.
Localização de estaleiros e acessos de
obra em zonas não condicionadas.
Solos e Uso do
Solo

Cuidados no planeamento e execução
da obra minimizando a afetação de
usos.
Cuidados a respeitar aquando da
desativação dos espaços ocupados
pelas áreas de apoio à obra,
promovendo a sua recuperação e
integração paisagística.
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Importância das
Medidas de
minimização

Significância do
Impacte (Préminimização)

Impacte
Residual (pósminimização /
medidas de
melhoramento)

Muito Importante

Não Significativo

Não Significativo

Qualidade do
Ar

Controlo na obra das emissões de
poeiras e de outros poluentes
atmosféricos na fase de construção
(cuidados nas operações de transporte
materiais pulverulentos, manutenção e
funcionamento de equipamentos).

Importante

Não Significativo

Não Significativo

Ambiente
Sonoro

Controlo
do
ruído
em
obra.
Programação da obra / Delimitação dos
horários de trabalho, face ao definido na
legislação. Dado tratar-se de uma obra
de alargamento e beneficiação de via
existente, poderá haver períodos em
que se justifique prolongar o horário de
trabalho para os períodos de entardecer
e noturno, ou para sábados, domingos e
feriados, devendo para tal ser solicitada
licença especial de ruído (LER) à
autarquia em causa (conforme Art. 15.º
do Decreto-lei n.º 9/2007, de 17 de
janeiro).
Esclarecimentos à população sobre as
atividades e horários de funcionamento.
A maquinaria presente em obra deverá
ter informação técnica relativa ao nível
sonoro produzido e esta em boas
condições de funcionamento, não
produzindo níveis sonoro acima do
estipulado. A maquinaria de apoio à
obra (móvel e imóvel) terá certificação
da classe de nível da potência sonora
emitida.

Importante

Significativo

Não Significativo

Gestão de
Resíduos

Elaboração do Plano de Prevenção e
Gestão de Resíduos.
Cuidados na execução da obra.
Formação
e
sensibilização
dos
trabalhadores.

Importante

Não Significativo

Não significativo

Fator
ambiental

Principais medidas de minimização

Projeto de drenagem tendo em conta as
características hidrológicas do local e a
avaliação do existente.

Recursos
Hídricos

Localização dos estaleiros e acessos de
obra respeitando distâncias legais às
linhas de água presentes na zona.
Cuidados ambientais no planeamento e
execução da obra.
Equipamentos adequados e em boas
condições de funcionamento.
Tratamento de águas residuais do
estaleiro.
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Fator
ambiental

Principais medidas de minimização

Cuidados na
Formação
e
trabalhadores.
Sistemas
Ecológicos

Paisagem

execução da
sensibilização

Importância das
Medidas de
minimização

Significância do
Impacte (Préminimização)

Impacte
Residual (pósminimização /
medidas de
melhoramento)

Importante

Não Significativo

Não Significativo

Muito Importante

Significativo

Não Significativo

Muito Importante

Significativo

Não Significativo

Muito Importante

Não Significativo

Não Significativo

Importante

Não Significativo

Não Significativo

obra.
dos

Localização de estaleiros e acessos de
obra em zonas não condicionadas.
Manutenção das PH em condições de
escoamento
adequado
e
de
enquadramento vegetal das suas
entradas.
Localização de estaleiros e acessos de
obra em zonas não condicionadas e
habitadas.
Implementação
do
Projeto
de
Integração
Paisagística
para
recuperação das áreas.
Informação da obra à população.
Localização de estaleiros e acessos de
obra em zonas não condicionadas.

Socioeconomia

Cuidados na execução da obra para
redução da perturbação sobre a
envolvente.
Caminhos alternativos durante a obra
às PS a substituir.
Cumprimento das normas de segurança
rodoviária nas vias usadas pela obra.
Assegurar a segurança e a higiene da
área de obra e envolvente.
Medidas de proteção acústica para
minimização dos impactes sobre as
áreas urbanas envolventes à via.
Compatibilidade
do
projeto
com
instrumentos de ordenamento.
Reposição dos Serviços Afetados.

Ordenamento
do Território

Património

Licenciamentos para a utilização das
áreas condicionadas ou com servidões
(RAN e Domínio Hídrico).
Localização de estaleiros e acessos de
obra em zonas não condicionadas.
O
arqueólogo
afeto
ao
Acompanhamento Arqueológico da
Obra será responsável por realizar
antes do início das
atividades
construtivas, e após a desmatação das
faixas de intervenção a prospeção
sistemática visando a pesquisa de
elementos anteriormente não visíveis.
Efetuar
o
acompanhamento
arqueológico de todas as atividades que
impliquem remoção ou movimentação
de terras, incluindo as escavações.
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CAPÍTULO VII – LACUNAS DE CONHECIMENTO. CONCLUSÕES

1.

LACUNAS DE CONHECIMENTO

Em termos globais considera-se não existirem lacunas técnicas ou de conhecimento com
significado, tendo-se realizado a avaliação do projeto com base em grande informação e
conhecimento da zona e suas condicionantes, assim como, de elementos de projeto.

2.

CONCLUSÕES

No Estudo de Impacte Ambiental foram caracterizados e avaliados os potenciais
impactes provocados no ambiente, decorrentes da implementação do projeto de
Alargamento e Beneficiação para 2x3 vias do Sublanço Albergaria / Estarreja da A1, em
território dos concelhos de Albergaria-a-Velha e Estarreja.
O estudo realizado permitiu caracterizar, de forma detalhada todos os fatores de
interesse ambiental, tendo sido avaliados os impactes nas fases de construção e
exploração, dado que pelas características do projeto não se prevê a sua desativação.
O projeto consiste no alargamento da autoestrada existente, uma infraestrutura
imprescindível no principal eixo estruturante do país, que liga as cidades de Lisboa e
Porto.
A execução do projeto em estudo vem corresponder à melhoria do nível de serviço
prestado por esta via e concretizar o que se encontra contratualmente estabelecido entre
o Estado Português e a BRISA relativamente ao aumento do número de vias para a
prestação de um serviço de qualidade aos utentes, que registando um tráfego médio
diário anual superior a 35 000 veículos, implica a construção de uma terceira via.
Da análise efetuada verifica-se que os impactes negativos do projeto ocorrem
essencialmente durante a fase de construção, assumindo um carácter temporário.
Os impactes mais significativos estão associados sobretudo, à alteração visual da zona
durante a construção com a introdução de naturais perturbações à normal circulação e
afetação da envolvente direta em termos da sua qualidade ambiental devido à execução
das obras.
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Estes impactes apresentam um carácter local e podem classificar-se genericamente
como negativos, de magnitude moderada e só pontualmente elevada na adjacência de
algumas áreas habitadas à via. São por isso classificados de importância não significativa
a pontualmente significativa, sendo minimizáveis.
Constituirá um impacte permanente do projeto a alteração do espaço envolvente ao
sublanço Albergaria / Estarreja da A1, numa faixa que é contudo muito reduzida, pois o
alargamento implicará afetações mínimas na envolvente, dado que se tentou ao máximo
tirar partido da área atual da infraestrutura, aproveitando as largas valetas exteriores à
faixa de rodagem e os próprios taludes que serão reperfilados com inclinações de modo a
não aumentar a área de ocupação e introduzindo sempre que necessário estruturas de
suporte para sua contenção. Importa ainda referir que essas alterações ocorrem quase
totalmente na área já expropriada para a A1 e só muito pontualmente será necessário
expropriar novas áreas (que perfazem 4,6 ha).
O projeto terá em conta a minimização dos impactes na fase de construção sobre os
utentes e a população da zona envolvente, nomeadamente pela definição de medidas de
gestão ambiental, de um faseamento construtivo e do método de construção geral que
reduz de forma substancial os incómodos da fase de construção e a significância dos
impactes sobre os utentes da autoestrada e das vias restabelecidas.
Na fase de exploração os impactes prevêem-se ser positivos, associados essencialmente
à melhoria da acessibilidade e do nível de serviço prestado por esta autoestrada, com
reflexos diretos na fluidez do tráfego e dos tempos de percurso associados.
Para a fase de exploração definiram-se também os projetos de minimização de impactes
considerados necessários, que passam pela integração paisagística da via e pela
implementação de medidas de proteção sonora ao nível do pavimento e de barreiras
acústicas. Para além disso, os Programas de Monitorização do Ambiente Sonoro e dos
Recursos Hídricos permitirão o acompanhamento da construção e da exploração e dos
impactes da via sobre a qualidade do ambiente da envolvente, e a intervenção com
medidas suplementares de minimização, em caso de necessidade.
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