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Parecer
EN/ER 218 - Ponte sobre o rio Maças e acessos - Estudo de impacte ambiental

OAntirrhinum lopesianum é uma planta quase-endémicade Portugal Continental. Foi
descrita em 1956 pelo botânicoalemãoWerner Rothmaler, a partir de plantas coletadas
pelo Padre Miranda Lopes, pároco de Argoselo, a quem é dedicado o epíteto específico.
O A lopesianum está incluído no anexo IVda Diretiva 92/43/CEE. Dadosainda preliminares
coligidos para a lista Vermelha da Flora de Portugal classificam a espécie com o estatuto de
conservação "Vulnerável".

A maior e mais bem conservada sub-populaçaode /\. lopesianum está localizada nas arribas
do Rio Maçãs, no termo de Carção (Vimioso).

Com o objetivo de avaliar o impacto potencial da construçãoda nova ponte sobre o Rio
Maçãs- projeto EN/ER218- Ponte Sobre o Rio Maçase Acessos - visitei no outono de
2017, na companhia do colegaJoséJambas,as sub-populaçõessupracitadas.
A metodologia adoptada foi a que se segue.

Foram esqudrinhadastodas as escarpassituadas numa faixa de aproximadamente 100 m,
centrada nos acessos previstos pelo projeto. Todas as populações àeA. lopesíanum

detetadasforam georreferenciadase em seguidavertidas nas peças cartográficasdo
projeto, cedidas pela Câmara Municipal de Vimioso.

Estou em condições de testemunhar que os acessos à ponte não afetam nenhuma das
escarpas colonizadas pela espécie. No entanto, por precaução, sou de opinião que é
conveniente um acompanhamento técnico durante a fase de obra de modo a evitar a
destruição acidental de alguma das escarpas colonizadas pelo A. lopesianum.

Bragança, 11 de dezembro de 2017

z ^ 7/ ^
Carlos ^guiaj>
(Professor CooW^nador da
Escola Superior Agrária de Bragança)

L^-

Atenor, 08 de junho de 2018

Ex.mos Srs.

Tal como nos foi solicitado, informamos que o trabalho de campo orientado para a deteção de
lobo na área envolvente do projeto da ligação EN/ER 218 – Ponte sobre o rio Maçãs e acessos,
e cujos resultados foram apresentados no documento “Presença do Lobo-ibérico na área
envolvente ao projeto EN/ER 218 – Ponte sobre o rio Maçãs e acessos”, foi realizado nas
seguintes datas:
- 10 e 11 de agosto de 2017;
- 22 e 23 de novembro de 2017;

Estamos ao dispor para o esclarecimento de qualquer outra informação adicional.

Com os melhores cumprimentos

José Jambas
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P16.1 - ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL (EIA)
Anexo 01 - Componente Biológica

Quadro I – Lista de espécies de Peixes que podem ocorrer na área de estudo.
FAMÍLIA
NOME VULGAR

LVVP

UICN

Barbo-comum / Barbo do Norte

LC

LC

Carassius auratus

Pimpão

NA

---

Achondrostoma arcasii

Panjorca

EN

VU

Boga do Norte / Boga do Douro

LC

VU

Ruivaco

LC

VU

Carpa

NA

VU

ESPÉCIE

CONVENÇÃO

DIRECTIVA HABITATS

PRESENÇA

Anexo B-V

Provável

---

---

Provável

Anexo III

Anexo B-II

Provável

Anexo III

Anexo B-II

Provável

Anexo III

Anexo B-II

Provável

---

---

Provável

DE BERNA

CYPRINIDAE
Luciobarbus bocagei

Pseudochondrostoma duriense
Achondrostoma oligolepis
Cyprinus carpio
Gobio lozanoi

Anexo III

Góbio

NA

LC

---

---

Provável

Bordalo

VU

LC

Anexo III

Anexo B-II

Provável

Squalius carolitertii

Escalo do Norte

LC

LC

---

---

Provável

Lepomis gibbosus

Perca-sol

NA

---

---

---

Provável

Sander lucioperca

Sandre

---

LC

---

---

Provável

Iberocypris alburnoides

CENTRARCHIDAE

PERCIDAE
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Projeto base
P16.1 - ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL (EIA)
Anexo 01 - Componente Biológica

Quadro II – Lista de espécies de Anfíbios que podem ocorrer na área de estudo.
FAMÍLIA
NOME VULGAR

LVVP

UICN

Salamandra-de-pintas-amarelas

LC

LC

Alytes cisternasii

Sapo-parteiro-ibérico

LC

Epidalea calamita

Sapo-corredor

Pelophylax perezi

Rã-verde

CONVENÇÃO

DIRECTIVA HABITATS

PRESENÇA

Anexo III

---

Provável

NT

Anexo II

Anexo B-IV

Provável

LC

LC

Anexo II

Anexo B-IV

Provável

LC

LC

Anexo III

Anexo B-V

Confirmada

DE BERNA

ESPÉCIE
SALAMANDRIDAE
Salamandra salamandra
DISCOGLOSSIDAE

BUFONIDAE

RANIDAE

Quadro III – Lista de espécies de Répteis que podem ocorrer na área de estudo.
FAMÍLIA
NOME VULGAR

LVVP

UICN

Cágado-mediterrânico

LC

VU

ESPÉCIE

CONVENÇÃO DE
BERNA

DIRECTIVA HABITATS

PRESENÇA

Anexos B-II e B-IV

Possível

BATAGURIDAE
Mauremys leprosa

Anexo II

LACERTIDAE
Timon lepidus

Lagarto

LC

NT

Anexo II

---

Provável

Lagartixa-ibérica

LC

LC

Anexo III

Anexo B-IV

Provável

Lagartixa-do-mato

LC

LC

Anexo III

---

Confirmada

Chalcides striatus

Fura-pastos

LC

LC

Anexo III

---

Possível

Malpolon monspessulanus

Cobra-rateira

LC

LC

Anexo III

---

Provável

Podarcis hispanicus
Psammodromus algirus
SCINCIDAE

COLUBRIDAE
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Projeto base
P16.1 - ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL (EIA)
Anexo 01 - Componente Biológica

Quadro IV – Lista de espécies de Aves que podem ocorrer na área de estudo.
FAMÍLIA
ESPÉCIE

NOME VULGAR

LVVP

UICN

CONVENÇÃO
DE BONA

CONVENÇÃO
DE BERNA

DIRECTIVA
AVES

SPEC

FENOLOGIA

NIDIFICAÇÃO

PRESENÇA

Cegonha-preta

VU

LC

Anexo II

Anexo II

Anexo I

SPEC 2

Mig. Reprodutor

---

Possível

Pato-real

LC

LC

Anexo II

Anexo III

Anexo II-A

---

Residente

2

Possível

Perdiz-comum

LC

LC

---

Anexo III

Anexo II-A

SPEC 2

Residente

2

Confirmada

Codorniz

LC

LC

Anexo II

Anexo III

Anexo II-B

SPEC 3

Mig. Reprodutor

1

Provável

CICONIIDAE
Ciconia nigra
ANATIDAE
Anas platyrhynchos
PHASIANIDAE
Alectoris rufa
Coturnix coturnix
ACCIPITRIDAE
Milvus migrans
Milvus milvus
Neophron percnopterus
Circus pygargus

Milhafre-preto

LC

LC

Anexo II

Anexo II

Anexo I

SPEC 3

Mig. Reprodutor

3

Provável

Milhafre-real

CR

NT

Anexo II

Anexo II

Anexo I

SPEC 2

Residente

1

Provável

Abutre do Egipto

EN

EN

Anexo II

Anexo II

Anexo I

SPEC 3

Mig. Reprodutor

3

Provável

Tartaranhão-caçador

EN

LC

Anexo II

Anexo II

Anexo I

---

Mig. Reprodutor

2

Provável

Gavião

LC

LC

Anexo II

Anexo II

---

---

Residente

1

Provável

Águia-d’asa-redonda

LC

LC

Anexo II

Anexo II

---

---

Residente

1

Confirmada

Águia-real

EN

LC

Anexo II

Anexo II

Anexo I

SPEC 3

Residente

3

Provável

Águia-calçada

NT

LC

Anexo II

Anexo II

Anexo I

SPEC 3

Mig. Reprodutor

1

Provável

Peneireiro

LC

LC

Anexo II

Anexo II

---

SPEC 3

Residente

1

Confirmada

Ógea

VU

LC

Anexo II

Anexo II

---

---

Mig. Reprodutor

1

Provável

Pombo-das-rochas

DD

LC

---

Anexo III

Anexo II-A

---

Residente

1

Confirmada

Seixa

DD

LC

---

Anexo III

Anexo II-B

---

Residente

1

Provável

Pombo-torcaz

LC

LC

---

---

Anexo II-A

---

Residente

2

Provável

Rola-brava

LC

LC

---

Anexo III

Anexo II-B

SPEC 3

Mig. Reprodutor

2

Confirmada

Accipiter nisus
Buteo buteo
Aquila chrysaetos
Hieraaetus pennatus
FALCONIDAE
Falco tinnunculus
Falco subbuteo
COLUMBIDAE
Columba livia
Columba oenas
Columba palumbus
Streptopelia turtur
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Projeto base
P16.1 - ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL (EIA)
Anexo 01 - Componente Biológica

Quadro IV (cont.) – Lista de espécies de Aves que podem ocorrer na área de estudo.
FAMÍLIA

NOME VULGAR

LVVP

UICN

CONVENÇÃO
DE BONA

CONVENÇÃO
DE BERNA

DIRECTIVA
AVES

SPEC

FENOLOGIA

NIDIFICAÇÃO

PRESENÇA

Cuco-rabilongo

VU

LC

---

Anexo II

---

---

Mig. Reprodutor

1

Provável

Cuco-canoro

LC

LC

---

Anexo III

---

---

Mig. Reprodutor

1

Confirmada

Otus scops

Mocho-de-orelhas

DD

LC

---

Anexo II

---

SPEC 2

Mig. Reprodutor

1

Provável

Apus apus

Andorinhão-preto

LC

LC

---

Anexo III

---

---

Mig. Reprodutor

1

Provável

Guarda-rios

LC

LC

---

Anexo II

Anexo I

SPEC 3

Residente

1

Provável

Aberalhuco

LC

LC

---

Anexo II

---

SPEC 3

Mig. Reprodutor

1

Provável

Upupa epops

Poupa

LC

LC

---

Anexo II

---

SPEC 3

Mig. Reprodutor.

1

Confirmada

Jynx torquilla

Torcicolo

DD

LC

---

Anexo II

---

SPEC 3

Mig. Rep. / Vis.

2

Provável

ESPÉCIE
CUCULIDAE
Clamator glandarius
Cuculus canorus
STRIGIDAE

APODIDAE

ALCEDINIDAE
Alcedo atthis
MEROPIDAE
Merops apiaster
UPUPIDAE

PICIDAE
Peto-verde

LC

LC

---

Anexo II

---

SPEC 2

Residente

1

Provável

Dendrocopos major

Picus viridis

Picapau-malhado

LC

LC

---

Anexo II

---

---

Residente

1

Provável

Dendrocopos minor

Picapau-malhado-pequeno

LC

LC

---

Anexo II

---

---

Residente

1

Provável

Calhandrinha

LC

LC

---

Anexo II

Anexo I

SPEC 3

Mig. Reprodutor

1

Provável

Galerida cristata

Cotovia-de-poupa

LC

LC

---

Anexo III

---

SPEC 3

Residente

2

Provável

Galerida theklae

Cotovia-escura

LC

LC

---

Anexo II

Anexo I

SPEC 3

Residente

3

Confirmada

Cotovia-dos-bosques

LC

LC

---

Anexo III

Anexo I

SPEC 2

Residente

2

Confirmada

ALAUDIDAE
Calandrella brachydactyla

Lullula arborea
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Projeto base
P16.1 - ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL (EIA)
Anexo 01 - Componente Biológica

Quadro IV (cont.) – Lista de espécies de Aves que podem ocorrer na área de estudo.
FAMÍLIA

NOME VULGAR

LVVP

UICN

CONVENÇÃO
DE BONA

CONVENÇÃO
DE BERNA

DIRECTIVA
AVES

SPEC

FENOLOGIA

NIDIFICAÇÃO

PRESENÇA

Andorinha-das-rochas

LC

LC

---

Anexo II

---

---

Residente

3

Provável

Hirundo rustica

Andorinha-das-chaminés

LC

LC

---

Anexo II

---

SPEC 3

Mig. Reprodutor

1

Provável

Hirundo daurica

Andorinha-dáurica

LC

LC

---

Anexo II

---

---

Mig. Reprodutor

2

Provável

Andorinha-dos-beirais

LC

LC

---

Anexo II

---

SPEC 3

Mig. Reprodutor

2

Provável

Petinha-dos-campos

LC

LC

---

Anexo II

Anexo I

SPEC 3

Mig. Reprodutor

1

Provável

Alvéola-cinzenta

LC

LC

---

Anexo II

---

---

Residente

1

Provável

Alvéola-branca

LC

LC

---

Anexo II

---

---

Residente

1

Confirmada

Carriça

LC

LC

---

Anexo II

---

---

Residente

1

Provável

Pisco-de-peito-ruivo

LC

LC

Anexo II

Anexo II

---

---

Residente

1

Confirmada

Luscinia megarhynchos

Rouxinol-comum

LC

LC

Anexo II

Anexo II

---

---

Mig. Reprodutor

2

Provável

Phoenicurus ochruros

Rabirruivo-preto

LC

LC

Anexo II

Anexo II

---

---

Residente

2

Confirmada

Saxicola torquatus

Cartaxo-comum

LC

LC

Anexo II

Anexo II

---

---

Residente

2

Confirmada

Oenanthe oenanthe

Chasco-cinzento

LC

LC

Anexo II

Anexo II

---

SPEC 3

Mig. Reprodutor

1

Confirmada

Oenanthe hispanica

Chasco-ruivo

VU

LC

Anexo II

Anexo II

---

SPEC 2

Mig. Reprodutor

1

Provável

Monticola solitarus

Melro-azul

LC

LC

Anexo II

Anexo II

---

SPEC 3

Residente

3

Provável

Turdus merula

Melro-preto

LC

LC

Anexo II

Anexo III

Anexo II-B

---

Residente

2

Confirmada

Tordoveia

LC

LC

---

Anexo III

Anexo II-B

---

Residente

2

Provável

Rouxinol-bravo

LC

LC

---

Anexo II

---

---

Residente

1

Confirmada

ESPÉCIE
HIRUNDINIDAE
Ptyonoprogne rupestris

Delichon urbicum
MOTACILLIDAE
Anthus campestris
Motacilla cinerea
Motacilla alba
TROGLODYTIDAE
Troglodytes troglodytes
TURDIDAE
Erithacus rubecula

Turdus viscivorus
SYLVIIDAE
Cettia cetti
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Projeto base
P16.1 - ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL (EIA)
Anexo 01 - Componente Biológica

Quadro IV (cont.) – Lista de espécies de Aves que podem ocorrer na área de estudo.
FAMÍLIA

NOME VULGAR

LVVP

UICN

CONVENÇÃO
DE BONA

CONVENÇÃO
DE BERNA

DIRECTIVA
AVES

SPEC

FENOLOGIA

NIDIFICAÇÃO

PRESENÇA

Felosa-poliglota

LC

LC

---

Anexo II

---

---

Mig. Reprodutor

3

Provável

Sylvia atricapilla

Toutinegra-de-barrete

LC

LC

---

Anexo II

---

---

Residente

3

Confirmada

Sylvia communis

Papa-amoras

LC

LC

---

Anexo II

---

---

Mig. Reprodutor

1

Provável

ESPÉCIE
SYLVIIDAE (cont.)
Hippolais polyglotta

Sylvia undata
Sylvia cantillans
Sylvia melanocephala
Phylloscopus bonelli
Regulus ignicapilla

Toutinegra-do-mato

LC

NT

---

Anexo II

Anexo I

SPEC 2

Residente

3

Confirmada

Toutinegra-de-bigodes
Toutinegra-de-cabeçapreta
Felosa de Bonelli

LC

LC

---

Anexo II

---

---

Mig. Reprodutor

3

Confirmada

LC

LC

---

Anexo II

---

---

Residente

3

Confirmada

LC

LC

---

Anexo II

---

SPEC 2

Mig. Reprodutor

1

Provável

Estrelinha-real

LC

LC

---

Anexo II

---

---

Residente

1

Provável

Chapim-rabilongo

LC

LC

---

Anexo III

---

---

Residente

1

Provável

Chapim-de-poupa

LC

LC

---

Anexo II

---

SPEC 2

Residente

1

Provável

AEGITHALIDAE
Aegithalos caudatus
PARIDAE
Parus cristatus
Parus ater

Chapim-preto

LC

LC

---

Anexo II

---

---

Residente

1

Provável

Parus caeruleus

Chapim-azul

LC

LC

---

Anexo II

---

---

Residente

3

Confirmada

Parus major

Chapim-real

LC

LC

---

Anexo II

---

---

Residente

2

Confirmada

Trepadeira-azul

LC

LC

---

Anexo II

---

---

Residente

1

Confirmada

Trepadeira

LC

LC

---

Anexo II

---

---

Residente

1

Provável

Papa-figos

LC

LC

---

Anexo II

---

---

Mig. Reprodutor

3

Provável

SITTIDAE
Sitta europaea
CERTHIIDAE
Certhia brachydactyla
ORIOLIDAE
Oriolus oriolus
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Projeto base
P16.1 - ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL (EIA)
Anexo 01 - Componente Biológica

Quadro IV (cont.) – Lista de espécies de Aves que podem ocorrer na área de estudo.
FAMÍLIA

NOME VULGAR

LVVP

UICN

CONVENÇÃO
DE BONA

CONVENÇÃO
DE BERNA

DIRECTIVA
AVES

SPEC

FENOLOGIA

NIDIFICAÇÃO

PRESENÇA

Picanço-real

LC

LC

---

Anexo II

---

SPEC 3

Residente

1

Provável

Picanço-barreteiro

NT

LC

---

Anexo II

---

SPEC 2

Mig. Reprodutor

2

Provável

Garrulus glandarius

Gaio

LC

LC

---

---

Anexo II-B

---

Residente

1

Confirmada

Pica pica

Pega

LC

LC

---

---

Anexo II-B

---

Residente

3

Confirmada

Gralha-preta

LC

LC

---

---

Anexo II-B

---

Residente

1

Confirmada

Corvo

NT

LC

---

Anexo III

---

---

Residente

2

Provável

Estorninho-preto

LC

LC

---

Anexo II

---

SPEC 3

Residente

3

Provável

Pardal-de-telhado

LC

LC

---

---

---

SPEC 3

Residente

3

Confirmada

Pardal-francês

LC

LC

---

Anexo II

---

---

Residente

2

Provável

Fringilla coelebs

Tentilhão-comum

LC

LC

---

Anexo III

---

---

Residente

2

Confirmada

Serinus serinus

Milheirinha

LC

LC

---

Anexo II

---

---

Residente

2

Confirmada

ESPÉCIE
LANIIDAE
Lanius meridionalis
Lanius senator
CORVIDAE

Corvus corone
Corvus corax
STURNIDAE
Sturnus unicolor
PASSERIDAE
Passer domesticus
Petronia petronia
FRINGILLIDAE

Verdilhão

LC

LC

---

Anexo II

---

---

Residente

2

Confirmada

Carduelis carduelis

Carduelis chloris

Pintassilgo

LC

LC

---

Anexo II

---

---

Residente

2

Confirmada

Carduelis cannabina
Coccothraustes
coccothraustes
EMBERIZIDAE

Pintarroxo

LC

LC

---

Anexo II

---

SPEC 2

Residente

2

Confirmada

Bico-grossudo

LC

LC

---

Anexo II

---

---

Residente

2

Provável

LC

LC

---

Anexo II

---

---

Residente

3

Provável

LC

LC

---

Anexo II

---

SPEC 3

Residente

2

Confirmada

LC

LC

---

Anexo III

---

SPEC 2

Residente

2

Provável

Emberiza cirlus
Emberiza cia
Emberiza calandra

Escrevedeira-de-gargantapreta
Cia
Trigueirão
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Quadro V – Lista de espécies de Mamíferos que podem ocorrer na área de estudo.
FAMÍLIA

NOME VULGAR

LVVP

UICN

CONVENÇÃO
DE BONA

CONVENÇÃO
DE BERNA

DIRETIVA HABITATS

PRESENÇA

Ouriço-cacheiro

LC

LC

---

Anexo III

---

Confirmada

Musaranho-de-dentes-brancos

LC

LC

---

Anexo III

---

Provável

Toupeira-de-água

VU

VU

---

Anexo II

Anexos B-II e B-IV

Provável

Toupeira

LC

LC

---

---

---

Confirmada

Morcego-de-ferradura-grande

VU

LC

Anexo II

Anexo II

Anexos B-II e B-IV

Possível

Morcego-de-água

LC

LC

Anexo II

Anexo II

Anexo B-IV

Provável

Morcego-anão

LC

LC

Anexo II

Anexo III

Anexo B-IV

Possível

Morcego de Kuhl

LC

LC

Anexo II

Anexo II

Anexo B-IV

Provável

Nyctalus lasiopterus

Morcego-arborícola-gigante

DD

NT

Anexo II

Anexo II

Anexo B-IV

Provável

Nyctalus leisleri

Morcego-arborícola-pequeno

DD

LC

Anexo II

Anexo II

Anexo B-IV

Provável

Tadarida teniotis

Morcego-rabudo

DD

LC

Anexo II

Anexo II

Anexo B-IV

Possível

Coelho-bravo

NT

NT

---

---

---

Confirmada

Lebre

LC

LC

---

Anexo III

---

Provável

Sciurus vulgaris

Esquilo

LC

LC

---

Anexo III

---

Possível

Arvicola sapidus

Rato-de-água

LC

VU

---

---

---

Possível

Microtus agrestis

Rato-do-campo-de-rabo-curto

LC

LC

---

---

---

Provável

ESPÉCIE
ERINACEIDAE
Erinaceus europaeus
SORICIDAE
Crocidura russula
TALPIDAE
Galemys pyrenaicus
Talpa occidentalis
RHINOLOPHIDAE
Rhinolophus ferrumequinum
VESPERTILIONIDAE
Myotis daubentonii
Pipistrellus pipistrellus
Pipistrellus kuhlii

MOLOSSIDAE

LEPORIDAE
Oryctolagus cuniculus
Lepus granatensis
SCIURIDAE

ARVICOLIDAE

Ficheiro: 768-P161-EIA-RS_01_00.doc
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Quadro V (cont.) – Lista de espécies de Mamíferos que podem ocorrer na área de estudo.
FAMÍLIA

CONVENÇÃO

CONVENÇÃO

DE BONA

DE BERNA

LC

---

NOME VULGAR

LVVP

UICN

Ratinho-do-campo

LC

ESPÉCIE

DIRECTIVA HABITATS

PRESENÇA

---

---

Provável
Provável

MURIDAE
Apodemus sylvaticus
Rattus rattus

Rato-preto

LC

LC

---

---

---

Rattus norvegicus

Ratazana

NA

LC

---

---

---

Possível

Ratinho-caseiro

LC

LC

---

---

---

Provável

Ratinho-ruivo

LC

LC

---

---

---

Provável

Raposa

LC

LC

---

---

---

Provável

Lobo

EN

LC

---

Anexo II

Anexos B-II e B-IV

Provável

Doninha

LC

LC

---

Anexo III

---

Possível

Toirão

DD

LC

---

Anexo III

Anexo B-V

Provável

Mus musculus
Mus spretus
CANIDAE
Vulpes vulpes
Canis lupus
MUSTELIDAE
Mustela nivalis
Mustela putorius
Martes foina

Fuinha

LC

LC

---

Anexo III

---

Possível

Meles meles

Texugo

LC

LC

---

Anexo III

---

Provável

Lutra lutra

Lontra

LC

NT

---

Anexo II

Anexos B-II e B-IV

Confirmada

Genetta genetta

Geneta

LC

LC

---

Anexo III

Anexo B-V

Provável

Gato-bravo

VU

LC

---

Anexo II

Anexo B-IV

Provável

Sus scrofa

Javali

LC

LC

---

---

---

Provável

Capreolus capreolus

Corço

LC

LC

---

Anexo III

---

Possível

VIVERRIDAE

FELIDAE
Felis silvestris
SUIDAE

CERVIDAE

Ficheiro: 768-P161-EIA-RS_01_00.doc
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1. Categorias da da União Internacional para a Conservação da Natureza (UICN, 2015) e do Livro
Vermelho dos Vertebrados de Portugal (LVVP; Cabral et al., 2006):
 CR Criticamente em Perigo (Critically Endangered): uma espécie colocada nesta categoria
enfrenta um risco de extinção na natureza extremamente elevado;
 EN Em Perigo (Endangered): uma espécie colocada nesta categoria enfrenta um risco de
extinção na natureza muito elevado;
 VU Vulnerável (Vulnerable): uma espécie colocada nesta categoria enfrenta um risco de
extinção na natureza elevado;
 NT Quase Ameaçado (Near Threatened): uma espécie colocada nesta categoria, apesar de
não constar de uma das três categorias de ameaça anteriores, é provável que num futuro
próximo venha a integrar;
 LC Pouco Preocupante (Least Concern): uma espécie é colocada nesta categoria, após ter
sido avaliada pelos diferentes critérios e verificado que não pertence a nenhuma das
categorias anteriores, sendo normalmente espécies abundantes e amplamente distribuídas;
 DD Informação Insuficiente (Data Deficient): nesta categoria estão as espécies sobre as
quais não existe informação adequada para efectuar uma correcta avaliação do seu estatuto
de ameaça. Uma espécie classificada nesta última categoria requer um aprofundamento dos
conhecimentos sobre os seus parâmetros demográficos e de distribuição, podendo verificarse que com novos dados, essa espécie seja classificada numa categoria de ameaça;
 NA Não Aplicável: categoria de um taxon que não reúne as condições julgadas necessárias
para ser avaliado a nível regional;
 NE Não Avaliado (Not Evaluated): taxon que não foi sujeito a avaliação pelos presentes
critérios.
2. Convenção de Bona (ratificada para aprovação pelo Decreto-Lei n.º 103/80, de 11 de Outubro):
 Anexo I: elenco de espécies migradoras ameaçadas;
 Anexo II: engloba espécies migradoras em que o estado de conservação é desfavorável e
cuja conservação e gestão exigem a conclusão de acordos internacionais, assim como
aquelas cujo estado de conservação beneficiaria, de maneira significativa, da cooperação
resultante de um acordo internacional.
3. Convenção de Berna (ratificada pelo Decreto-Lei n.º 316/89, de 22 de Setembro):
 Anexo I: espécies da flora estritamente protegidas;

Ficheiro: 768-P161-EIA-RS_01_00.doc
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 Anexo II: espécies da fauna estritamente protegidas;
 Anexo III: espécies protegidas da fauna;
 Anexo IV: inventário de técnicas de captura ilegais.
4. Directivas n.º 79/409/CEE (Directiva Aves) e n.º 92/43/CEE (Directiva Habitats), ratificadas pelo
Decreto-Lei n.º 140/99, de 24 de Abril, e actualizadas pelo Decreto-Lei n.º 49/2005, de 24 de
Fevereiro:
 Anexo A-I – Espécies de aves de interesse comunitário cuja conservação requer a
designação de zonas de protecção especial;
 Anexo A-II – Espécies de aves cujo comércio é permitido nas condições na alínea a) do n.º 4
do artigo 11º;
 Anexo A-III – Espécies de aves cujo comércio pode ser objecto de limitações conforme
definido na alínea b) do n.º 4 do artigo 11º;
 Anexo B-I – Tipo de habitats naturais de interesse comunitário cuja conservação exige a
designação de zonas especiais de conservação;
 Anexo B-II – Espécies animais e vegetais de interesse comunitário cuja conservação exige a
designação de zonas especiais de conservação;
 Anexo B-III – Critérios de selecção dos sítios susceptíveis de serem identificados como sítios
de importância comunitária e designados como zonas especiais de conservação;
 Anexo B-IV – Espécies animais e vegetais de interesse comunitário que exigem uma
protecção rigorosa;
 Anexo B-V – Espécies animais e vegetais de interesse comunitário cuja captura ou colheita na
Natureza e exploração podem ser objecto de medidas de gestão;
 Anexo C – Métodos e meios de captura e abate e meios de transporte proibidos;
 Anexo D – Espécies cinegéticas.
5. SPEC (Species of European Conservation Concern):
 SPEC 1 – Espécies de importância conservacionista global, isto é, classificadas como
globalmente ameaçadas; dependentes de conservação ou com poucos dados;
 SPEC 2 – Concentradas na Europa e com estatuto de conservação desfavorável;
 SPEC 3 – Não concentradas na Europa mas com estatuto de conservação desfavorável;

Ficheiro: 768-P161-EIA-RS_01_00.doc
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 SPEC 4 – Concentradas na Europa e com estatuto de conservação favorável.
6. Classes Fenológicas:
 Residente: quando a espécie permanece na área de influência durante todo o ano;
 Estival: quando a espécie existe na área apenas durante os meses de Primavera-Verão (o
que significa que é provavelmente nidificante);
 Invernante: quando a espécie surge na área apenas nos meses de Outono-Inverno;
 Migrador de Passagem: quando é registada em Portugal apenas durante as épocas de
passagem migratória: pré-nupcial (início da Primavera) e pós-nupcial (fim do Outono);
 Acidental: observações esporádicas na área de estudo.
7. Presença da espécie:
Presença Confirmada: Detectada na área de estudo por observação e/ou escuta directa, ou
indirectamente, pela detecação de pegadas, trilhos ou excrementos;
Presença Provável: Pela especificidade de habitat, é provável a sua presença;
Presença Possível: Pela especificidade de habitat, não é provável a sua presença, porém
encontra-se bibliograficamente dada para a região envolvente.

Ficheiro: 768-P161-EIA-RS_01_00.doc
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ANEXO 1 – OCORRÊNCIAS IDENTIFICADAS NA PESQUISA DOCUMENTAL

Nº de Referência

Estatuto (legal)

Topónimo

Valor Cultural

Tipologia

CMP Folha N.º

Cronologia

Fonte de Informação

Categoria

Localização

1

PDM

Pedras Altas

Médio-Elevado

Povoado Fortificado

66

Idade do Ferro

DGPC, CNS 4992; PDM

Arqueológico

Na AI do projeto

5

Não tem

Carção 1

Baixo

Pombal

66

Contemporâneo

CMP

Arquitetónico; Etnográfico

Na AI do projeto

8

PDM

Ponte de Carção

Médio

Ponte

66

Idade Média e Moderno

DGPC, CNS 23014; PDM

Arqueológico;
Arquitetónico

Na ZE do projeto

9

Não tem

Azenha da Ponte

Médio-Baixo

Azenha

66

Moderno-Contemporâneo

CMP

Arquitetónico; Etnográfico

Na ZE do projeto

10

Não tem

Carção 4

Indeterminado

Azenha

66

Indeterminado

CMP

Arquitetónico; Etnográfico

Na ZE do projeto

11

Não tem

Carção 5

Indeterminado

Pombal

66

Indeterminado

CMP

Arquitetónico; Etnográfico

Na ZE do projeto

12

Não tem

Ficheiro: 768-P161-EIA-RS_02_B.docx

Caracterização

"Povoado fortificado com uma implantação sobranceira ao rio Maças.
Localiza-se num esporão que lhe permite um controlo geo-estratégico
sobre o espaço circundante. Dos vestígios estruturais detetados no
local destacam-se os elementos e derrubes relacionados com uma
linha de muralha constituída por pedra miúda de xisto que circunda
um espaço com uma configuração oblonga. Atualmente o perímetro
interno deste povoado encontra-se densamente coberto por
vegetação constituída à base de estevas, o que dificulta qualquer
trabalho de prospeção de materiais à superfície. Não foram detetados
materiais arqueológicos. De realçar a existência de um grande
derrube de pedra de xisto que integraria um torreão reforçador do
complexo defensivo." (Base de dados Endovélico).

As fontes consultadas não contêm descrição da ocorrência.

"Ponte sobre o Rio Maças. Deverá estar articulada com uma antiga
via de comunicação que estabelecia a ligação entre Carção e
Vimioso. Trata-se de uma estrutura em granito com um arco central
em forma de volta perfeita." (Base de dados Endovélico)

As fontes consultadas não contêm descrição da ocorrência.

Azenha com açude identificável no Google Earth. As fontes
consultadas não contêm descrição da ocorrência.

As fontes consultadas não contêm descrição da ocorrência.

As fontes consultadas não contêm descrição da ocorrência.
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Nº de Referência

Estatuto (legal)

Topónimo

Valor Cultural

Tipologia

CMP Folha N.º

Cronologia

Fonte de Informação

Categoria

Localização

Carção 6

Indeterminado

Pombal

66

Indeterminado

CMP

Arquitetónico; Etnográfico

Na ZE do projeto

13

Não tem

Carção 7

Indeterminado

Pombal

66

Indeterminado

CMP

Arquitetónico; Etnográfico

Na ZE do projeto

14

PDM

Igreja de Nossa Senhora
das Graças (Paroquial de
Carção)

Médio

Igreja
Moderno
Arquitetónico

2 / 34

66
CMP; IHRU; PDM
Na ZE do projeto
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Caracterização

As fontes consultadas não contêm descrição da ocorrência.

"Séc. 17 - Época provável da construção da igreja; 1703 / 1704 despesa de 52$000 com o oficial que fez o retábulo-mor; 1738 despesa de 1$400 com a condução do sacrário de Rio Frio para
Carção; 1742 - despesa de 5$240 do sacrário que se comprou em
Pinelo; 1755, 1 novembro - não sofreu dano no terramoto; 1758, 1
maio - segundo o padre Simão Rodrigues nas Memórias Paroquiais, a
freguesia pertence ao bispado e comarca de Miranda do Douro, e
termo da vila do Outeiro; tem 203 vizinhos e 934 pessoas; a paróquia
está situada no lugar e a igreja, com orago de Santa Cruz, tem seis
altares: o de Santa Cruz, o de Santo Cristo, o da Senhora do Rosário,
o de Santo António, o das Almas e o de São Brás; tem duas
irmandades, a do Espírito Santo e a do Santo Cristo; o pároco é cura
por apresentação de um cónego da Sé de Miranda e tem de
estipêndio 6$000, 2 alqueires de trigo e 2 almudes de vinho; 1758 1765 - despesa de 1$100 de compor a sacristia, pagamento de
135$000 aos pedreiros do feitio da capela-mor, 1$000 pelo arco do
cruzeiro, 76$000 do madeiramento da capela-mor e telhado da
mesma, 90$000 ao entalhador do retábulo-mor; 1817 - solicitação dos
juízes, mordomos e irmãos da Irmandade de Santa Cruz, do lugar de
Carção, para que o administrador faça reparar a igreja, provendo-a de
ornamentos que lhe faltam, visto que ameaça ruína e virá por terra se
não lhe acudir, observando-se assim a recomendação que vários
visitadores têm deixado; 1887 - data inscrita no retábulo lateral de
Santo Cristo." "Planta retangular composta por nave única e capelamor, mais estreita e mais alta, tendo adossada à fachada lateral
esquerda sacristia e anexo retangular. Volumes articulados com
coberturas em telhados de duas águas na igreja e de uma na
sacristia. Fachadas rebocadas e pintadas de branco, com
embasamento de cantaria e terminadas em friso e cornija. Fachada
principal virada a O., com cunhais apilastrados, coroadas por
pináculos tipo pêra, sobre acrotérios, e terminada em empena
truncada por dupla sineira, com vãos em arco de volta perfeita sobre
pilares almofadados, albergando sinos, rematada em cornija reta
sobreposta por nicho em arco de volta perfeita, interiormente
concheado, ladeado de aletas e encimado por cruz latina de braços
trevados sobre aletas; ladeiam a sineira e o nicho pináculos em bola
sobre plintos paralelepipédicos. É rasgada por portal em arco abatido,
com moldura terminada em cornija contracurva, de chave relevada, e
janela de topos curvos e moldura terminada em cornija contracurva,
sobreposto por relógio circular. As fachadas laterais são rasgadas, na
nave, por porta travessa e janela de verga abatida e moldura
terminada em cornija contracurva e, na lateral direita da capela-mor,
por uma janela igual; neste mesmo lado, a nave tem no cunhal
posterior contraforte. Na sacristia, abre-se a O. uma porta e janela
igual e a N. duas janelas retangulares, com molduras de cimento e
gradeadas. Fachada posterior da capela-mor cega e terminada em
empena, coroada por cruz de braços trevados, e a sacristia terminada
em meia empena e rasgada por janela de verga abatida e moldura
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Nº de Referência

Estatuto (legal)

Topónimo

Valor Cultural

Tipologia

CMP Folha N.º

Cronologia

Fonte de Informação

Categoria

Localização

15

PDM

Vale de Farto

Indeterminado

Indeterminado

66

Indeterminado
(Idade
Média? Moderno?)

DGPC, CNS 18982; PDM
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Caracterização

terminada em cornija contracurva." (Base de dados do IHRU)

Na ZE do projeto

Arqueológico

16

Não tem

Capela de Santa Marinha

Médio

Capela

66

Moderno

CMP; IHRU

Arquitetónico

Na ZE do projeto

Ficheiro: 768-P161-EIA-RS_02_B.docx

"Na escavação de um poço no quintal de uma casa da aldeia de
Carção, foi descoberta uma estrutura anterior, de funcionalidade e
cronologia indeterminadas. Foi possível observar um muro direito,
construído em pequenas pedras aparelhadas de xisto, relativamente
extenso, formando a parede Leste da construção, que na parede Sul
se transforma numa parede curva em ferradura, em que a parte
superior provavelmente se desenvolveria em cúpula. O resto da
construção encontra-se ocultada ou destruída, não tendo sido
possível observar o chão do edifício, não se sabendo a sua
profundidade. Como se disse, no local abriu-se um poço, e a água
brota efetivamente do chão, ao nível das parte inferior do edifício, pelo
que este deverá ter uma função relacionada com a captação e
armazenamento de água, devendo tratar-se de um antigo poço, fonte
ou cisterna. A última hipótese é plausível, face às suas características
e dimensões. Não se observaram elementos seguros sobre a sua
cronologia, mas poderá tratar-se de uma construção de princípios da
época moderna ou anterior, da Idade Média”" (Base de dados
Endovélico)
“1758, 1 maio - o pároco Simão Rodrigues não refere a existência da
capela nas Memórias Paroquiais da freguesia; séc. 18, finais provável construção da capela, conforme aponta a data inscrita na
verga do portal, e feitura do retábulo." "Planta retangular simples, de
massa única e cobertura homogénea em telhados de duas águas,
rematadas em beirada simples. Fachadas rebocadas e pintadas de
branco, com os cunhais, horizontalizados, coroados por pináculos tipo
pera sobre plintos paralelepipédicos. A fachada principal, virada a
NE., termina em empena, com cornija, truncada por sineira
sobrelevada, com arco de volta perfeita sobre pilares almofadados,
ladeados de aletas, albergando sino e rematada em cornija
sobreposta por espaldar recortado vazado sustentando cruz, e dois
pináculos laterais. É rasgada por portal de verga reta, com moldura
simples, encimado por óculo circular, e ladeado por dois vãos
retangulares de molduras simples e gradeados. Fachadas laterais
terminadas em cornija, a esquerda rasgada por fresta de capialço na
zona do retábulo-mor e a direita cega. A fachada posterior é cega e
termina em empena, coroada por cruz de braços trevados sobre
acrotério.” (Base de dados do IHRU)
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ANEXO 2 – OCORRÊNCIAS CARACTERIZADAS EM TRABALHO DE CAMPO

Atributos
Projeto. Nº = referência de inventário utilizada na cartografia, nos quadros e nas fichas de inventário.
Data = corresponde à data de observação. Carta Militar de Portugal (CMP) = nº da folha na escala 1:25.000.
Altitude = obtida a partir da CMP, em metros (m).
Topónimo ou Designação = nome atribuído à ocorrência ou ao local onde se situa.
Categoria = distinção entre arqueológico, arquitetónico, etnológico, construído e outros atributos complementares
(hidráulico, civil, militar, artístico, viário, mineiro, industrial, etc.). Tipologia = tipo funcional de ocorrência,
monumento ou sítio, segundo o theasaurus do Endovelico.
Cronologia = indica-se o período cronológico, idade ou época correspondente à ocorrência. A aplicação do sinal “?”
significa indeterminação na atribuição cronológica. A indicação de vários períodos cronológicos separados por “,”
tem significado cumulativo.
Classificação = imóvel classificado ou outro tipo de proteção, decorrente de planos de ordenamento, com
condicionantes ao uso e alienação do imóvel.
Valor cultural = hierarquização do interesse patrimonial da ocorrência no conjunto do inventário de acordo com os
seguintes critérios: Elevado (5): Imóvel classificado (monumento nacional, imóvel de interesse público) ou ocorrência
não classificada (sítio, conjunto ou construção, de interesse arquitetónico ou arqueológico) de elevado valor
científico, cultural, raridade, antiguidade, monumentalidade, a nível nacional. Médio-elevado (4): Imóvel classificado
(valor concelhio) ou ocorrência (arqueológica, arquitetónica) não classificada de valor científico, cultural e/ou
raridade, antiguidade, monumentalidade (características presentes no todo ou em parte), a nível nacional ou
regional. Médio (3), Médio-baixo (2), Baixo (1): Aplica-se a ocorrências (de natureza arqueológica ou arquitetónica)
em função do seu estado de conservação, antiguidade e valor científico, e a construções em função do seu
arcaísmo, complexidade, antiguidade e inserção na cultura local. Nulo (0): Atribuído a construção atual ou a
ocorrência de interesse patrimonial totalmente destruída. Indeterminado: Quando as condições de acesso ao local, a
cobertura vegetal ou outros fatores impedem a observação da ocorrência (interior e exterior no caso das
construções).
Posição v. Projeto = indicam-se as relações de proximidade em relação ao projeto: AI (área de incidência) ou ZE
(zona envolvente).
Tipo de trabalho = atributo baseado no theasaurus do Endovelico.
Coordenadas Geográficas = coordenadas rectangulares; UTM datum ED50 obtidas em campo com GPS;
conversão para HAYFORD-GAUSS Militares-Lisboa (Lx)
Distrito. Concelho. Freguesia. Lugar = local habitado mais próximo.
Proprietário = identificação do(s) proprietário(s).
Uso do Solo, Ameaças e Estado de conservação = atributos baseado no theasaurus do Endovelico. Estes
atributos são apenas aplicáveis a bens imóveis ou a bens móveis de dimensão considerável ou que não foram
recolhidos.
Acesso. Morfologia do terreno = indica a posição da ocorrência face à topografia do terreno (afloramento; encosta;
cumeada; socalco; aluvião, terraço; planalto; planície; linha de água; escarpa; chã; vale; outros).
Visibilidade para estruturas e artefactos: indicam-se os seguintes graus de visibilidade para deteção de estruturas
e artefactos, elevada, média, reduzida e nula.
Fontes de informação = bibliografia, cartografia, manuscritos, informação oral, instrumento de planeamento, base
de dados ou de outro tipo. Também se indica a fonte de informação utilizada quando não tem origem na CMP por
aproximação espacial.
Espólio recolhido = indicação do tipo e quantidade de achados arqueológicos móveis recolhidos durante o trabalho
de campo.
Caracterização = caracterização da ocorrência em termos de localização, características construtivas e materiais
utilizados, dimensões e registo fotográfico.
Avaliação de Impactes = impactes identificados sobre a ocorrência. Caracterização de Impactes: Tipo (Ti): indireto
(I), direto (D); Natureza (Na): negativo (-); positivo (+); Magnitude (Ma): baixo (B), médio (M), elevado (E); Duração
(Du): temporária (T); permanente (P); Probabilidade (Pr): pouco provável (PP), provável (P), certo (C); INI: impactes
não identificados (N) ou indeterminados (I) (? = incerteza na atribuição).
Medidas de Minimização = medidas de minimização propostas.
Responsável(eis) = nome do(s) arqueólogo(s) responsável(eis) pela observação da ocorrência e elaboração da
ficha de sítio.
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EIP da EN/ER 218 – Ponte sobre o Rio Maçãs e Acessos
Nº 1

Data Dezembro de 2015

CMP 66

Altitude 600m

Topónimo Pedras Altas
Coordenadas (UTM) 0703031 - 4606996

Coordenadas (Lx) 330702,12 - 514251,41

Categoria Arqueológico

Concelho Vimioso

Tipologia Atalaia (?)

Freguesia Carção

Cronologia Alta Idade Media (?)

Lugar Vimioso

Classificação PDM

Proprietários Não identificados

Valor cultural Médio-Elevado

Uso do solo Baldio

Posição v. projeto Área de Incidência

Ameaças Não identificadas

Tipo de trabalho Prospeção-Reconhecimento

Estado de conservação Mau

Morfologia do terreno Cumeada

Visibilidade para estruturas Reduzido

Acesso Estradas de terra a partir da EN218

Visibilidade para artefactos Reduzido a Nulo

Fonte de informação DGPC, CNS 4992; PDM
Espólio recolhido Não foi recolhido espólio arqueológico
Caracterização Aparentemente há um erro nas coordenadas obtidas na pesquisa documental, que colocam o
sítio num monte à cota de 517m, em terrenos surribados e arborizados à poucos anos. Neste local, e em toda
a envolvente, não se encontram vestígios de construção nem de artefactos (Fotografia 01).
Os vestígios identificados localizam-se à cota de 600m, no extremo de uma cumeada com encostas
escarpadas para o rio, a cerca de 250m para sudoeste do sítio obtido na pesquisa documental (Fotografia 02).
No local existe um monte artificial composto por terra e pedra, delimitado por derrubes de pedra observandose no lado sul que se encontram sobre alinhamentos de pedra sobreposta (Fotografia 03 e 04). O monte é
atravessado a norte por um muro de propriedade em pedra seca e nas encostas envolventes existem
frequentes socalcos (de variadas dimensões) estruturados com muretes em pedra seca. A maioria dos muros
e socalcos parecem assentar sobre derrubes de estruturas mais antigas, possivelmente associadas ao sítio
arqueológico, devendo ter sido construídos com pedra retirada da estrutura arqueológica (Fotografia 05). A
oeste, próximo da cota de 606m, existe um muro muito destruído que atravessa e fecha a cumeada. Poderá
tratar-se de um antigo muro de propriedade ou de uma estrutura igualmente associada ao sítio. Próximo deste
encontrou-se um fragmento de espesso imbrex, todavia toda a cumeada se encontra com denso coberto
arbustivo e herbáceo sendo muito reduzida a visibilidade do solo. Os vestígios identificados parecem
corresponder a uma atalaia de planta subquagrangular e perfil troncocónico (ou castelo roqueiro), construída
em pedra sobreposta com enchimento do interior em terra e pedra, similar à atalaia de Vimioso (Fotografia 06),
possivelmente com contacto visual entre ambas.
Não se observaram evidências que permitam classificar o sítio como um povoado fortificado da Idade do Ferro.
A área abrangida pelo sítio poderá ter maiores dimensões, sendo impossível delimitá-lo com rigor devido à
densidade do coberto vegetal.
Coordenadas da área aproximada (UTM ED50): 0703022 - 4606980; 0703038 - 4606968; 0703052 - 4606963;
0703071 - 4606954; 0703086 - 4606973; 0703110 - 4606971; 0703109 - 4606989; 0703110 - 4607018;
0703086 - 4607028; 0703032 – 4607005.

Ficheiro: 768-P161-EIA-RS_02_B.docx
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Registo fotográfico

Avaliação de Impactes
Construção
Exploração
Descativação

Ti

Na

01

02

03

04

05

06

Ma

Du

Pr

INI
N
N
N

Medidas de Minimização Não se preconizam Medidas de Minimização.
Responsáveis Mário Monteiro e João Carlos Caninas
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EIP da EN/ER 218 – Ponte sobre o Rio Maçãs e Acessos
Nº 2a

Data Novembro de 2016

CMP 66

Altitude 440m

Topónimo Rio Maçãs
Coordenadas (UTM) 0703401 – 4607300

Coordenadas (Lx) 331075,20 - 514551,70

Categoria Arqueológico (?)

2.

Tipologia Abrigo natural

Freguesia Carção

Cronologia Indeterminado

Lugar Vimioso

Classificação Não tem

Proprietários Não identificados

Valor cultural Indeterminado

Uso do solo Baldio

Posição v. projeto Área de Incidência

Ameaças Não identificadas

Tipo de trabalho Prospeção

Estado de conservação ---

Morfologia do terreno Encosta

Visibilidade para estruturas Médio

Acesso Estradas de terra a partir da EN218

Visibilidade para artefactos Médio

Concelho Vimioso

Fonte de informação Não identificada
Espólio recolhido Não foi recolhido espólio arqueológico

Caracterização Abrigo natural na parte superior da encosta Oeste, constituído por uma sala alongada
apresentando uma inclinação aproximadamente de 45º, sendo o piso em sedimento castanho-escuro com
alguns blocos caídos do teto (ver Figuras 4 e 5).
O sedimento apresenta potência estratigráfica e o abrigo oferece as condições essenciais para a ocupação
humana em época pré-histórica ou mesmo como esconderijo em períodos de conflitos na época histórica.
Os metassedimentos onde se formam são laminares e fragmentam-se com alguma facilidade, estando as
paredes bastante erodidas, pelo que qualquer pintura ou gravura que eventualmente seja realizada nesta base
não é viável que se conserve para além de umas dezenas de anos.

Registo fotográfico

07
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Avaliação de Impactes
Construção
Exploração
Desativação

Projeto base
P16.1 - ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL (EIA)
Anexo 02 - Património Histórico-Cultural

Ti
I

Na
-

Ma
?

Du
P

Pr
P

INI
N
N

Medidas de Minimização Vigilância na fase de construção.
Responsáveis Mário Monteiro, Emanuel Carvalho e David Nora
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EIP da EN/ER 218 – Ponte sobre o Rio Maçãs e Acessos
Nº 2b

Data Novembro de 2016

CMP 66

Altitude 430m

Topónimo Abrigo 2 do Rio Maçãs
Coordenadas (UTM) 0703420 – 4607219

Coordenadas (Lx) 331093,38 - 514470,51

Categoria Arqueológico (?)

3.

Tipologia Abrigo natural

Freguesia Carção

Cronologia Indeterminado

Lugar Vimioso

Classificação Não tem

Proprietários Não identificados

Valor cultural Indeterminado

Uso do solo Baldio

Posição v. projeto Área de Incidência

Ameaças Não identificadas

Tipo de trabalho Prospeção

Estado de conservação ---

Morfologia do terreno Encosta

Visibilidade para estruturas Médio

Acesso Estradas de terra a partir da EN218

Visibilidade para artefactos Médio

Concelho Vimioso

Fonte de informação Não identificada
Espólio recolhido Não foi recolhido espólio arqueológico

Caracterização Abrigo natural na parte superior da encosta Oeste, constituído por uma sala com cerca de 6m
x 5m e um corredor, formado pelo espaço entre a parede e um bloco de grandes dimensões. O piso é quase
horizontal estando coberto com sedimento castanho-escuro e acinzentado, contendo blocos dispersos caídos
do teto (ver Figuras 6 e 7).
O sedimento apresenta potência estratigráfica e o abrigo oferece as condições essenciais para a ocupação
humana em época pré-histórica ou mesmo como esconderijo em períodos de conflitos na época histórica.
Os xistos onde se formam são laminares e fragmentam-se com alguma facilidade, estando as paredes
bastante erodidas, pelo que qualquer pintura ou gravura que eventualmente seja realizada nesta base não é
viável que se conserve para além de umas dezenas de anos.
Registo fotográfico

09
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Avaliação de Impactes
Construção
Exploração
Desativação

Projeto base
P16.1 - ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL (EIA)
Anexo 02 - Património Histórico-Cultural

Ti

Na

Ma

Du

Pr

INI
N
N
N

Medidas de Minimização Não se preconizam Medidas de Minimização.
Responsáveis Mário Monteiro, Emanuel Carvalho e David Nora
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EIP da EN/ER 218 – Ponte sobre o Rio Maçãs e Acessos
Nº 3

Data Dezembro de 2015

CMP 66

Altitude 540m

Topónimo Ribeiro da Buzincha 1
Coordenadas (UTM) 0702320 - 4607360

Coordenadas (Lx) 329994,75 - 514622,59

Categoria Arquitetónico; Etnográfico

Concelho Vimioso

Tipologia Palheiro

Freguesia Carção

Cronologia Contemporâneo

Lugar Vimioso

Classificação Não tem

Proprietários Não identificados

Valor cultural Baixo

Uso do solo Baldio

Posição v. projeto Área de Incidência

Ameaças Abandono

Tipo de trabalho Prospeção

Estado de conservação Regular

Morfologia do terreno Encosta

Visibilidade para estruturas Médio a Reduzido

Acesso Estradas de terra a partir da EN218

Visibilidade para artefactos Reduzido a Nulo

Fonte de informação Não identificada
Espólio recolhido Não foi recolhido espólio arqueológico
Caracterização Pequena construção de apoio agrícola integrada em socalco. De planta quadrangular,
paredes em pedra seca, com cobertura de uma água em lajes de pedra e porta virada a norte.

Registo fotográfico

11

Avaliação de Impactes
Construção
Exploração
Descativação

Ti

Na

Ma

Du

Pr

INI
N
N
N

Medidas de Minimização Não se preconizam Medidas de Minimização.
Responsáveis Mário Monteiro e João Carlos Caninas
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EIP da EN/ER 218 – Ponte sobre o Rio Maçãs e Acessos
Nº 4

Data Dezembro de 2015

CMP 66

Altitude 590m

Topónimo Ribeiro da Buzincha 2
Coordenadas (UTM) 0702467 - 4607547

Coordenadas (Lx) 330143,64 - 514808,12

Categoria Arquitetónico; Etnográfico

Concelho Vimioso

Tipologia Palheiro

Freguesia Carção

Cronologia Contemporâneo

Lugar Vimioso

Classificação Não tem

Proprietários Não identificados

Valor cultural Baixo

Uso do solo Baldio

Posição v. projeto Área de Incidência

Ameaças Abandono

Tipo de trabalho Prospeção

Estado de conservação Mau

Morfologia do terreno Encosta

Visibilidade para estruturas Médio a Reduzido

Acesso Estradas de terra a partir da EN218

Visibilidade para artefactos Reduzido a Nulo

Fonte de informação Não identificada
Espólio recolhido Não foi recolhido espólio arqueológico
Caracterização Palheiro de planta rectangular, com espessas paredes em pedra seca, cobertura de uma água
em chapa metálica e porta virada a Oeste. Foi construída sobre o afloramento rochoso existindo socalcos
agrícolas em redor, estando em avançado estado de ruína.

Registo fotográfico

12

Avaliação de Impactes
Construção
Exploração
Descativação

Ti

Na

Ma

Du

Pr

INI
N
N
N

Medidas de Minimização Não se preconizam Medidas de Minimização.
Responsáveis Mário Monteiro e João Carlos Caninas
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EIP da EN/ER 218 – Ponte sobre o Rio Maçãs e Acessos
Nº 5

Data Dezembro de 2015

CMP 66

Altitude 670m

Topónimo Carção 1
Coordenadas (UTM) 0701883 - 4607970

Coordenadas (Lx) 329563,86 - 515237,02

Categoria Arquitetónico; Etnográfico

Concelho Vimioso

Tipologia Pombal

Freguesia Carção

Cronologia Contemporâneo

Lugar Vimioso

Classificação Não tem

Proprietários Não identificados

Valor cultural Médio-Baixo

Uso do solo Agrícola

Posição v. projeto Área de Incidência

Ameaças Não identificadas

Tipo de trabalho Prospeção-Reconhecimento

Estado de conservação Regular

Morfologia do terreno Encosta

Visibilidade para estruturas Elevado

Acesso Estradas de terra a partir da EN218

Visibilidade para artefactos Elevado

Fonte de informação CMP
Espólio recolhido Não foi recolhido espólio arqueológico
Caracterização Pombal em ferradura, típico da região, com cobertura de uma água em telha marselha
reconstruída em data recente. A porta de acesso está virada a este e as entradas dos pombos a oeste.

Registo fotográfico

13

Avaliação de Impactes
Construção
Exploração
Descativação

Ti

Na

Ma

Du

Pr

INI
N
N
N

Medidas de Minimização Não se preconizam Medidas de Minimização.
Responsáveis Mário Monteiro e João Carlos Caninas
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EIP da EN/ER 218 – Ponte sobre o Rio Maçãs e Acessos
Nº 6

Data Dezembro de 2015

CMP 66

Altitude 660m

Topónimo Carção 2
Coordenadas (UTM) 0702019 - 4607508

Coordenadas (Lx) 329695,22 - 514773,63

Categoria Arquitetónico; Etnográfico

Concelho Vimioso

Tipologia Palheiro

Freguesia Carção

Cronologia Contemporâneo

Lugar Vimioso

Classificação Não tem

Proprietários Não identificados

Valor cultural Baixo

Uso do solo Baldio

Posição v. projeto Zona de Enquadramento

Ameaças Abandono

Tipo de trabalho Prospeção

Estado de conservação Regular

Morfologia do terreno Encosta

Visibilidade para estruturas Médio

Acesso Estradas de terra a partir da EN218

Visibilidade para artefactos Médio a Reduzido

Fonte de informação Não identificada
Espólio recolhido Não foi recolhido espólio arqueológico
Caracterização Palheiro de planta subquadrangular, com paredes em pedra seca, cobertura de uma água em
telha lusa e porta virada a sul.

Registo fotográfico

14

Avaliação de Impactes
Construção
Exploração
Descativação

Ti

Na

Ma

Du

Pr

INI
N
N
N

Medidas de Minimização Não se preconizam Medidas de Minimização.
Responsáveis Mário Monteiro e João Carlos Caninas
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EIP da EN/ER 218 – Ponte sobre o Rio Maçãs e Acessos
Nº 7

Data Dezembro de 2015

CMP 66

Altitude 670m

Topónimo Carção 2
Coordenadas (UTM) 0702071 - 4607372

Coordenadas (Lx) 329745,85 - 514637,1

Categoria Arquitetónico; Etnográfico

Concelho Vimioso

Tipologia Palheiro

Freguesia Carção

Cronologia Contemporâneo

Lugar Vimioso

Classificação Não tem

Proprietários Não identificados

Valor cultural Baixo

Uso do solo Baldio e Agrícola

Posição v. projeto Zona de Enquadramento

Ameaças Abandono

Tipo de trabalho Prospeção

Estado de conservação Regular

Morfologia do terreno Encosta

Visibilidade para estruturas Médio

Acesso Estradas de terra a partir da EN218

Visibilidade para artefactos Médio a Reduzido

Fonte de informação Não identificada
Espólio recolhido Não foi recolhido espólio arqueológico
Caracterização Pequena construção de apoio agrícola de planta quadrangular, paredes em pedra seca, com
cobertura de uma água em telha de cimento e porta virada a este.

Registo fotográfico
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Avaliação de Impactes
Construção
Exploração
Descativação

Ti

Na

Ma

Du

Pr

INI
N
N
N

Medidas de Minimização Não se preconizam Medidas de Minimização.
Responsáveis Mário Monteiro e João Carlos Caninas
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EIP da EN/ER 218 – Ponte sobre o Rio Maçãs e Acessos
Nº 8

Data Dezembro de 2015

CMP 66

Altitude 400m

Topónimo Ponte de Carção
Coordenadas (UTM) 0703356 - 4607448

Coordenadas (Lx) 331031,68 - 514700,16

Categoria Arqueológico; Arquitetónico

Concelho Vimioso

Tipologia Ponte

Freguesia Carção

Cronologia Idade Média e Moderno

Lugar Vimioso

Classificação PDM

Proprietários Não identificados

Valor cultural Médio

Uso do solo Baldio

Posição v. projeto Zona de Enquadramento

Ameaças Não identificadas

Tipo de trabalho Prospeção-Reconhecimento

Estado de conservação Bom

Morfologia do terreno Linha de água

Visibilidade para estruturas Médio a Reduzido

Acesso Estradas de terra a partir da EN218
Fonte de informação DGPC, CNS23014; PDM

Visibilidade para artefactos Reduzido a Nulo

Espólio recolhido Não foi recolhido espólio arqueológico
Caracterização Ponte de tabuleiro plano com um arco central. O piso tem um marcador central com silhares
em granito e vestígios de uma calçada com lajes postas a pino e calhaus rolados. As guardas laterais foram
reconstruídas em obras recentes e inacabadas, estando capeadas a cimento.
Parece tratar-se de uma ponte de época moderna, ainda que seja de considerar ter uma origem medieval ou
anterior, com diversas remodelações ao longo dos tempos.

Registo fotográfico
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Avaliação de Impactes
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Exploração
Descativação
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Medidas de Minimização Não se preconizam Medidas de Minimização.
Responsáveis Mário Monteiro e João Carlos Caninas
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EIP da EN/ER 218 – Ponte sobre o Rio Maçãs e Acessos
Nº 9

Data Dezembro de 2015

CMP 66

Altitude 400m

Topónimo Azenha da Ponte
Coordenadas (UTM) 0703320 - 4607460

Coordenadas (Lx) 330995,8 - 514712,53

Categoria Arquitetónico; Etnográfico

Concelho Vimioso

Tipologia Azenha

Freguesia Carção

Cronologia Moderno-Contemporâneo

Lugar Vimioso

Classificação Não tem

Proprietários Não identificados

Valor cultural Baixo

Uso do solo Baldio

Posição v. projeto Zona de Enquadramento

Ameaças Abandono

Tipo de trabalho Prospeção-Reconhecimento

Estado de conservação Mau

Morfologia do terreno Linha de água

Visibilidade para estruturas Médio a Reduzido

Acesso Estradas de terra a partir da EN218

Visibilidade para artefactos Reduzido a Nulo

Fonte de informação CMP
Espólio recolhido Não foi recolhido espólio arqueológico
Caracterização Azenha na margem Oeste do Rio Maçãs, com um açude em pedra posta a pino que atravessa
o rio e conduz a água para o engenho por uma curta levada aberta no próprio rio. A azenha tem planta
rectangular, com paredes em pedra seca e, aparentemente, uma cobertura de duas águas. A porta está virada
para sul, sendo o lintel em madeira. O engenho funcionaria no piso inferior, sendo a entrada da água feita pelo
lado norte e a saída pelo lado este por um canal que se encontra coberto com grandes lajes.

Registo fotográfico
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Avaliação de Impactes
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Descativação
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Medidas de Minimização Não se preconizam Medidas de Minimização.
Responsáveis Mário Monteiro e João Carlos Caninas.
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EIP da EN/ER 218 – Ponte sobre o Rio Maçãs e Acessos
Nº 17

Data Novembro de 2016

CMP 66

Altitude 400m

Topónimo Azenha do Ribeiro das Regadas
Coordenadas (UTM) 0703475 – 4607152
0703470 - 4607174

Coordenadas (Lx) 331147,71
331142,93 - 514425,00

Categoria Arquitetónico; Etnográfico

Concelho Vimioso

Tipologia Azenha

Freguesia Carção

Cronologia Medieval(?)-Moderno

Lugar Vimioso

Classificação Não tem

Proprietários Não identificados

Valor cultural Médio-Baixo

Uso do solo Baldio

Posição v. projeto Área de Incidência

Ameaças Abandono

Tipo de trabalho Prospeção

Estado de conservação Mau

Morfologia do terreno Linha de água

Visibilidade para estruturas Médio a Reduzido

Acesso Estradas de terra a partir da EN218

Visibilidade para artefactos Reduzido a Nulo

-

514402,95;

Fonte de informação Não identificada
Espólio recolhido Não foi recolhido espólio arqueológico
Caracterização Azenha (moinho de rodízios) de construção megalítica, na margem Oeste do Rio Maçãs.
Construído em local onde o rio estrangula um pouco, havendo vestígios de um pequeno açude, que se
prolonga até à margem oposta, que conduziria a água para a levada.
Tem uma levada em pedra posta a pino no lado Este (com cerca de 5m de espessura) e aproveitando o
afloramento no lado oeste (onde existem três cavidades sub-rectangulares possivelmente para encaixe de
uma comporta), formando uma levada que afunila na direção da azenha. O canal, de sentido N-S, tem cerca
de 4m de largura junto ao rio e 1m na entrada da azenha, com cerca de 11m de comprimento, estando
preenchido com seixos rolados. A entrada de água tem 1,40m de largura e 0,70m de altura, estando
estrangulada no interior por um grande bloco. A saída da água era feita para sul por uma porta com 1,50m de
altura e 0,50m de largura. São aqui observáveis paredes com cerca de 1,40m de espessura.
A azenha tem planta rectangular, com cerca de 8,50m x 7,50m, com paredes em pedra seca não havendo
qualquer vestígio do piso superior, pelo que se desconhece se seria uma construção em pedra ou em madeira.
Encontram-se no piso existente duas mós com 1,20m de diâmetro, 0,25m de espessura e um furo central com
0,15m de diâmetro, sendo uma delas ligeiramente convexa. Ao lado das mós um grande bloco meio erguido
contém cavidades com polimento que indiciam ter funcionado como encaixe superior do engenho. Uma das
mós ainda se encontra na posição original (a mais a Este) a outra (ligeiramente convexa) coincide com uma
segunda ligação à Câmara inferior do engenho contudo não se consegue perceber se está in situ. No ponto
mais alto, do lado do rio, a estrutura conservada tem cerca de 4m de altura, sendo o lado oposto construído no
contorno da encosta.
O engenho funcionaria no piso inferior, sendo a entrada da água feita pelo lado norte, onde forma um canal
com cerca de 6m de comprimento, 1m de largura e 0,90m de altura. O piso é inclinado e constituído por blocos
postos a pino, para a corrente ganhar velocidade, desembocando numa câmara circular com 2,50 de diâmetro
onde se encontraria o engenho, que ligava ao piso superior através de duas cavidades. Nesta câmara
encontra-se a saída de água, não sendo visíveis no exterior vestígios do canal que conduziria a água de volta
ao rio.
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Registo fotográfico

20

22

21

23

25

24

26

27

20 canal; 21 entrada de água; 22 câmara e canal de entrada; 23 câmara e saída de água; 24 cavidade de ligação do
engenho; 25 saída de água; 26 piso superior e mós; 27 vista do piso superior para a levada
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Exploração
Desativação
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I
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N
N

Medidas de Minimização Desmatação, limpeza e levantamento topográfico tridimensional de toda
estrutura (interior e exterior, incluindo canais). Sinalização com barreira protetora.
Responsáveis Mário Monteiro, Emanuel Carvalho e David Nora
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ANEXO 3 - ZONAMENTO DA PROSPEÇÃO ARQUEOLÓGICA

Zona

VE
VA

Caracterização e registo fotográfico
Zona de terrenos lavrados, com plantação de vinha e olival.

A

Elevado
Elevado

28 (ao Km 0+000)

Baldios com coberto arbustivo e herbáceo densos e espécies arbóreas variadas e
dispersas. Pontualmente com pequenos talhões de terrenos agrícolas, no geral
abandonados.

B

Médio a
Reduzido

Zona com frequentes muros de divisão de propriedade em pedra seca, com pedra
sobreposta e pontos de drenagem com lajes verticais. São também frequentes os
socalcos estruturados com muros em pedra seca.

Reduzido
a Nulo

29 (ao Km 2+800)

Zona. Identificação e delimitação de áreas sequenciais, em termos de ocupação atual e/ou visibilidade,
com dimensão significativa à escala cartográfica utilizada.
Parâmetros. VE = visibilidade para deteção de estruturas, acima do solo (elementos imóveis); VA =
visibilidade para deteção de artefactos, ao nível do solo (elementos móveis).
Graus de visibilidade. Elevado = ausência de vegetação (arbórea, arbustiva e herbácea) devido a
incêndio, desmatação ou lavra recente. Observa-se a totalidade (ou quase) da superfície do solo; Médio
= a densidade da cobertura vegetal é mediana ou existem clareiras que permitem a observação de mais
de 50% da superfície do solo; Reduzido = a densidade da vegetação impede a progressão e/ou a
visualização de mais de 75% da superfície do solo; Nulo = zona artificializada, impermeabilizada ou
oculta por se encontrar ocupada por construções, depósitos de materiais, pavimentos ou vegetação
densa impedindo, desta forma, a progressão e a visualização do solo na totalidade da área considerada;
Div = diversos graus de visibilidade.

Caracterização. Descrição da ocupação e visibilidade do solo e registo fotográfico.
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ANEXO 4 - REGISTO FOTOGRÁFICO GERAL

01 – Ocorrência 1, local identificado na
Pesquisa Documental

02 – Ocorrência 1, local com vestígios
arqueológicos

03 – Ocorrência 1, Alinhamento e derrube

04 – Ocorrência 1, derrube

05 – Ocorrência 1, derrubes e socalcos

06 – Ocorrência 1, Atalaia de Vimioso

07 – Ocorrência 2a, Abrigo I do Rio Maçãs

09 – Ocorrência 2b, Abrigo II do Rio Maçãs

08 – Ocorrência 2a, Abrigo I do Rio Maçãs

10 – Ocorrência 2b, Abrigo II do Rio Maçãs
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11 – Ocorrência 3

12 – Ocorrência 4
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13 – Ocorrência 5

14 – Ocorrência 6

15 – Ocorrência 7

16 – Ocorrência 8

17 – Ocorrência 8

18 – Ocorrência 9, levada e azenha

19 – Ocorrência 9, azenha – piso superior

20 – canal (levada)

21 - entrada de água

23 - câmara e saída de água

24 - cavidade de ligação do engenho

22 - câmara e canal de entrada
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25 saída de água

26 piso superior e mós

28 – Zona A, ao Km 0+000

29 – Zona B, ao Km 2+800

27 vista do piso superior para a levada

Ficheiro: 768-P161-EIA-RS_02_B.docx

EN / ER 218
Ponte sobre o Rio Maças e acessos

5

Projeto base
P16.1 - ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL (EIA)
Anexo 02 - Património Histórico-Cultural

ANEXO 5 - FIGURAS

Figura 1 – Localização da Área de Estudo sobre Carta Militar de Portugal
Figura 2 – Localização da Área de Estudo e das Ocorrências de Interesse Cultural sobre Carta Militar de
Portugal
Figura 3 – Zonamento (Visibilidade do solo) da prospeção arqueológica sobre ortofotomapa
Figura 4 – Abrigo I do Rio Maçãs - Planta
Figura 5 – Abrigo I do Rio Maçãs – Corte transversal a-b
Figura 6 – Abrigo II do Rio Maçãs - Planta
Figura 7 – Abrigo II do Rio Maçãs – Cortes transversais a-b e c-d
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ANEXO 6 – FICHA DE TRABALHO ARQUEOLÓGICO

SÍTIO
Designação: Estudo de Impacte Patrimonial da EN/ER 218 – Ponte sobre o Rio Maçãs
Distrito: Bragança
Concelho: Vimioso
Freguesia: Vimioso e Carção
Lugar: Vimioso
CMP 1:25000 folha nº 66
Latitude: --Longitude W (Greenwich): --Altitude (m): 400 a 700m
Tipo de sítio: Atalaia; Área com potencial arqueológico
Período cronológico: Alta Idade Média; Indeterminado
Descrição do sítio (15 linhas): A AI abrange terrenos com uma ondulação acentuada, com vales
profundos e cotas que variam entre os 700 m e os 400 m. Encontra-se pouco alterada pela modelação
agrícola, sendo predominantemente composta por terrenos baldios.
Bibliografia: ALVES, Francisco Manuel, Abade de Baçal (2000b). Bragança. Memórias ArqueológicoHstóricas do Distrito de Bragança: Tomo X. Arqueologia, Etnografia e Arte. Porto: Emp. Guedes.
ALVES, Francisco Manuel; AMADO, Adrião Martins (1968). Vimioso. Notas Monográficas. Coimbra:
Junta Distrital de Bragança.
JESUS, Luciana (2005). EIA - EN 218 entre Vimioso e Carção (Bragança). Relatório dos trabalhos de
prospeção.
Proprietários: Diversos
Classificação: não tem
Legislação: --Ameaças: Não identificadas
Proteção/vigilância: Prospeção, Acompanhamento
Acessos: estrada nacional 218
ESPÓLIO
Descrição: Não foi recolhido espólio arqueológico
Local de depósito: --TRABALHO ARQUEOLÓGICO
Arqueólogo responsável: Mário Jorge Mascarenhas Monteiro.
Tipo de trabalho: Prospeção.
Datas: 10 e 11 de Dezembro de 2015
Projeto de investigação: ---
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Objetivos (10 linhas): Prospeção sistemática dentro de um corredor de 400m correspondente à AI do
Projeto.
Resultados (15 linhas): No decurso dos trabalhos de prospeção efetuou-se a relocalizaçãoreconhecimento das ocorrências identificadas na pesquisa documental que estavam situadas na AI
direta e indireta do Projeto, designadamente as ocorrências 1, 5, 8 e 9. Identificaram-se quatro novas
ocorrências de âmbito arquitetónico e etnográfico (Oc. 3, 4, 6 e 7) e uma área com potencial
arqueológico (Oc. 2). A Oc. 2 corresponde às encostas escarpadas do vale do Rio Maçãs, compostas
por rocha metassedimentar laminar, onde se observam frequentes cavidades e lapas naturais com
aparentes condições para a ocupação humana, como locais de abrigo ou enterramento, pelo que se trata
de uma área com potencial arqueológico.
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INTRODUÇÃO

O presente volume refere-se ao Estudo de Integração Paisagística (EIP) do projeto da “EN/ER
218 – Ponte sobre o Rio Maçãs e Acessos”, em fase de projeto base, que se localiza no
concelho do Vimioso (freguesias do Carção e do Vimioso), distrito de Bragança.
Para a elaboração do mesmo recorreu-se à consulta de diversos elementos de trabalho,
nomeadamente:
- Esboço Corográfico, à escala 1/25 000;
- Fotografia aérea do traçado;
- Planta à escala 1/2 000 do traçado;
- Memória Descritiva do Projeto Rodoviário;
- Estudo de Impacte Ambiental (EIA).
As áreas a tratar correspondem às zonas não pavimentadas adjacentes à plataforma da via e
que, devido aos trabalhos de implantação desta infraestrutura, ficarão sem revestimento
vegetal, nomeadamente taludes de aterro e escavação, bermas e valetas não pavimentadas,
áreas localizadas sob o Viaduto entre os km 0+580 e 0+810 e sob a Ponte sobre o Rio Maçãs,
que serão afetadas pelos trabalhos de construção destas obras de arte, bem como as áreas da
atual EN218 a desativar e a recuperar paisagisticamente.
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PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS DO TRAÇADO

O Projeto da “EN/ER 218 – Ponte sobre o Rio Maçãs e Acessos” pretende encurtar a distância
e o tempo de viagem, bem como a segurança em que esta é realizada, entre as povoações de
Carção e Vimioso, visto que a atual EN218 apresenta um traçado bastante sinuoso,
acompanhando as curvas de nível oferecidas pela difícil orografia do terreno numa extensão de
cerca de 9,5 km.
É ainda uma zona propícia à criação de gelo na plataforma da estrada tendo presente que o
traçado se desenvolve “agarrado” à encosta acompanhando as curvas de nível, o que implica
que a luz do sol não incida diretamente em grande parte do traçado, principalmente durante o
inverno. O gelo que se forma na plataforma da estrada tem levado à ocorrência de alguns
acidentes de viação na EN/ER 218, com feridos graves.
Esta nova ligação irá constituir um acesso privilegiado, reduzindo as distâncias de percurso
entre todo o planalto Mirandês e a sede de distrito de Bragança, e contribuindo para uma
melhoria significativa das condições de segurança rodoviária.
O trecho em estudo é uma variante à EN218 com o qual se pretende obter uma redução de
cerca de 5 km na ligação entre Carção e Vimioso. Desenvolve-se em meio rural ocupando
essencialmente área florestal, sendo que o perfil transversal desta via será constituído por uma
faixa de rodagem de 7,00m e bermas exteriores de 1,00m pavimentadas.
A variante à EN218, em estudo, com uma extensão aproximada de 2,9 km atravessa o vale do
rio Maçãs, o qual se caracteriza por ser bastante profundo e encaixado. Tem o seu início na
EN218 a Nascente de Carção, a seguir ao entroncamento com a variante a Carção, prossegue
vencendo o vale através de uma nova ponte e termina na ER218 na entrada Poente de
Vimioso.
O traçado da nova via apresenta características geométricas que garantem a velocidade base
de 70 km/h, sendo que pontualmente essa velocidade foi reduzida a 60km/h.
As ligações à rede viária existente serão do tipo de nível, prevendo-se apenas a necessidade
de executar duas ligações, uma no início e outra no final do traçado que estabelecerá a ligação
entre a nova via e atual EN/ER 218.
O traçado tem início ao km 46+900, aproximadamente, da atual EN 218, aproveitando-se um
pequeno troço reto existente, infletindo para Sul. Entre o km 0+580 e o km 0+810, para
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transpor uma zona de vale muito acentuado, será construído um viaduto com cerca de 230 m
de extensão.
Com este viaduto, com cerca de 35 m de altura, fica assegurada a transposição de uma
importante linha de água assim como de um caminho antigo que promovia a ligação entre
Vimioso e Carção através da ponte antiga sobre o Rio Maçãs.
O traçado prossegue em direção à travessia do Rio de Maçãs através de uma conjugação de
curvas e contracurvas. Segue-se um alinhamento reto com uma extensão de cerca de 638 m,
troço este que faz a travessia sobre o Rio Maçãs.
A ligação à atual estrada EN 218, que segue para Vimioso, é feita através de uma curva de raio
R=180m para a direita seguida de uma curva para a esquerda de raio R=150m.
Quer no início, quer no fim do traçado, as ligações à atual EN 218 são feitas por intermédio de
entroncamentos de nível, permitindo as viragens à esquerda e à direita, em ambos os sentidos.
Encontram-se previstas três ligações à rede viária existente, sendo uma desnivelada e duas de
nível. As ligações de nível são os entroncamentos previstos no início e no fim do traçado, para
restabelecer o acesso à atual EN218.
Ligação 1 – Entroncamento ao km 0+144, aproximadamente, que estabelece a ligação do troço
em estudo à atual EN218, do lado de Carção.
Ligação 2 – Entroncamento ao km 2+598, aproximadamente, que estabelece a ligação do troço
em estudo à atual EN218, do lado de Vimioso.
Ponte sobre o Rio Maçãs
A Ponte sobre o Rio Maçãs possui um comprimento total entre encontros de 800.0m,
distribuídos da seguinte forma: 90,0 + 160,0 + 180,0 + 160,0 + 135,0 + 75,0 = 800,0 m.
A sucessão de vãos proposta dependeu em grande medida dos condicionamentos hidrológicos
relativamente à localização do leito de cheia do Rio Maçãs, bem como do processo construtivo.
A estrutura do tabuleiro corresponde ao caixão em betão armado e pré-esforçado, com um
valor mínimo da altura do caixão de 4.5m (L/h = 30 a 40 nos vãos interiores).
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Figura 1 – Alçado lateral da Ponte sobre o rio Maçãs.

Os pilares possuem uma secção transversal rectangular vazada. Os pilares P1, P2, P4 e P5
possuem uma espessura de 0.45m e as dimensões exteriores crescem na proporção 1:75
(direção longitudinal) e 1:40 (direção transversal).
O processo construtivo deverá recorrer à técnica dos avanços sucessivos que corresponde à
betonagem sucessiva de troços (aduelas) a partir dos pilares, em consola, recorrendo a
“carros” de avanços que são colocados sobre a estrutura já betonada e suspendem a cofragem
para a execução da aduela seguinte.
Viaduto entre o km 0+580 e o km 0+810
Este viaduto, com uma extensão total de 230 m, apresenta uma solução de tabuleiro em laje
vigada com 8 vãos, de acordo com a seguinte distribuição: 25.0 + 6 x 30.0 + 25.0 = 230.0m
A solução estrutural preconizada para a superestrutura corresponde a uma laje vigada, com
duas vigas longitudinais, em betão armado e pré-esforçado.
As vigas possuem uma altura de 2.15m (esbelteza L/h = 14) e estão afastadas entre eixos de
6.60m. O tabuleiro possui uma largura total de 12.0m e a sua espessura é variável.
O tabuleiro será apoiado em pilares de betão armado. Em cada alinhamento de apoio existirão
dois fustes cilíndricos com 1.60m de diâmetro.
Na execução de encontros e pilares prevê-se a adoção de processos construtivos correntes.
Relativamente ao tabuleiro, este será executado através de segmentos de vão, estando as
juntas de construção situadas aproximadamente a 1/5 de vão. Tendo em conta a distância
entre o tabuleiro e o nível do terreno, prevê-se que a construção adote um cimbre apoiado no
terreno para execução dos tramos de extremidade.
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Figura 2 – Alçado lateral do Viaduto situado entre o km 0+580.00 e o km 0+810.00.

Prevê-se a construção de cinco passagens hidráulicas, com diâmetro variável entre 1,0 e 1,2m,
e o prolongamento e/ou retificação da localização de uma passagem hidráulica existente na via
de ligação - EN218. Os órgãos do sistema de drenagem que constituem a drenagem
transversal foram dimensionados para a cheia com período de retorno de 100 anos.
Nos taludes de escavação estão previstas valas de crista para intercetam as águas
provenientes dos terrenos envolventes à estrada, a fim de evitar problemas de erosão dos
taludes. No caso de grandes taludes de escavação, a fim de evitar a sua erosão ou mesmo
escorregamento superficiais devido às águas que caem sobre eles, estão previstas banquetas.
Nas zonas de aterro, sempre que o escoamento natural das águas venha a ser intercetado
pelo terrapleno da estrada, ou quando a evacuação das águas provenientes da drenagem da
plataforma não se puder fazer em lençol através dos terrenos adjacentes ou diretamente em
linhas de água, deverão ser construídas valas de pé de talude.
Para proteger os taludes de aterro, com alturas superiores a 3.0 m, da erosão provocada pelas
águas escorridas da plataforma, estão previstas valetas de bordadura.
O volume de terraplenagens corresponde a 160.905 m3 de solos provenientes das escavações,
sendo necessários 71.354 m3 de solos para os aterros, do que resulta um excedente de terras
de 89.551 m3.
Associadas às escavações, serão aplicadas valetas em betão com 1,2 m de largura, tendo as
transições para os taludes uma largura de 1 m. Os boleamentos para os taludes de aterro
serão constituídos por uma transição de 0,75 m de largura. Quer em aterro, quer em escavação
a inclinação dos taludes previsto é de 1:1.5 (V/H).
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SÍNTESE DA CARACTERIZAÇÃO DA REGIÃO

A descrição que se segue foi realizada com base na caracterização constante do EIA, e
constitui uma síntese das principais características da paisagem envolvente à EN/ER218 –
Ponte sobre o Rio Maçãs e acessos.
A área de implantação do Projeto da “EN/ ER 218 - Ponte sobre o Rio Maçãs e Acessos”
insere-se na região hidrográfica do Douro, na sub-bacia hidrográfica do Rio Sabor, mais
concretamente na bacia do Rio Maçãs, afluente da margem esquerda do Sabor.
A rede hidrográfica da zona é densa e bem hierarquizada. É dominantemente encaixada em
vales com forma de V, portanto jovens ou rejuvenescidos. O rio Maçãs desenvolve-se entre
margens apertadas e vertentes muito inclinadas (com declives superiores a 30%).
Na rede hidrográfica há ainda que considerar os pequenos cursos de água, já bem
estabelecidos nas margens do rio Maçãs, como é o caso dos ribeiros da Abelheira, do Vale
Côvo, da Buzincha e da Malhada, na margem direita, e dos ribeiros de Rotalpoio, dos
Navalhos, de Milheirados, das Regadas, de Valadares, da Enguelga e de Vale de Cavalos, na
margem esquerda. Em regra, são cursos de água temporários, de pequenos meandros e
sinuosos.
Constata-se que a área em estudo apresenta dominantemente relevo plano a ondulado sendo
as situações de relevo mais dobrado e acentuado coincidentes com o vale do Rio Maçãs
(dominam os declives superiores a 45%) e alguns dos seus afluentes.
Relativamente às exposições, e no que se refere ao corredor mais próximo do traçado em
estudo, verifica-se que, até à travessia do Rio Maçãs dominam as encostas de exposição fria
(norte/ nordeste) e a partir do atravessamento deste rio dominam as encostas de exposição
quente (sudoeste).
Em termos topográficos, constata-se que na zona em estudo as cotas variam entre valores
inferiores a 450m, no fundo do vale do Rio Maçãs, e os 777m no vértice geodésico do Genal,
cerca de 1,5 km a nascente do Vimioso.
As zonas de cotas mais elevadas, correspondentes à classe hipsométrica >700m, localizam-se
na envolvente das duas povoações – Carção e Vimioso, enquanto as classes hipsométricas de
valores mais baixos, situam-se no vale do Rio Maçãs.
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No que se refere à ocupação do território, verifica-se que grande parte se encontra ocupado
por áreas de floresta associada a vegetação arbustiva e herbácea a que se juntam as áreas
florestais. O vale do Rio Maçãs encontra-se maioritariamente ocupado por manchas de matos e
folhosas.
As áreas agrícolas estão igualmente representadas através de culturas permanentes como o
olival, ou culturas anuais. As zonas de relevo mais favorável, na envolvente das povoações,
estão ocupadas por pequenas propriedades agrícolas contíguas, delimitadas por muros de
pedra, com domínio do olival (Fotografia 1), muitas vezes associado a culturas anuais,
existindo ainda algumas parcelas de vinha ou de culturas de sequeiro.
No que se refere aos povoamentos florestais, eles são maioritariamente constituídos por
pinheiro bravo associado a carvalho. No entanto, os soutos de castanheiro, em povoamentos
puros, ou associados a carvalhos e/ou a outras folhosas, constituem outro tipo de ocupação
florestal bastante frequente na área de estudo. De referir ainda que a vegetação ripícola do rio
Maçãs é constituída por espécies como amieiros, salgueiros e freixos (Fotografia 2).

Fotografia 1 – Olival delimitado por muro de
pedra.

Fotografia 2 – Galeria ripícola do rio Maçãs.

No que se refere ao espaço urbano, o mesmo está representado pela sede de concelho – a vila
do Vimioso, a nascente do Rio Maçãs, e pela aldeia de Carção, a poente do referido rio.
Apresentam, dominantemente, um tipo de povoamento concentrado, à semelhança do
povoamento dominante nesta região.
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As principais vias de comunicação, nomeadamente a EN/ ER 218, a EN317 e a EN219, são os
elementos antrópicos com maior força estruturante nesta paisagem, tanto mais que é junto às
mesmas que se foram desenvolvendo os principais aglomerados populacionais.
A paisagem envolvente ao Projeto da “EN/ ER 218 - Ponte sobre o Rio Maçãs e Acessos”
integra-se num vasto conjunto de unidades designado como “Trás-os-Montes”, inserindo-se a
zona em estudo na unidade de paisagem designada como “Vale do Sabor” (Contributos para a
Identificação e Caracterização da Paisagem em Portugal Continental – Cancela d’Abreu et al,.
2004), conforme apresentado na figura seguinte.
A unidade Vale do Sabor integra a maior parte do concelho do Vimioso coincidente com os
vales do Rio Maçãs e do Rio Angueira, assim como com os seus interflúvios. A unidade é
caracterizada pelo contraste existente entre as duas zonas fisiográficas que se intercalam – o
vale e o interflúvio.

Fonte: Contributos para a Identificação e Caracterização da Paisagem em Portugal Continental – Cancela d’Abreu et al., 2004.

Figura 3 - Unidade de Paisagem “Vale do Sabor”.

8 / 24

Ficheiro: 768-P161-EIP-RS_03.docx

EN / ER 218
Ponte sobre o Rio Maçãs e acessos

Projeto base
P16.1 - ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL (EIA)
Anexo 03 - Estudo de Integração Paisagística

O vale do Maçãs e do Angueira são mais ou menos encaixados, “por vezes com encostas
escarpadas, sobretudo ocupadas por matos espontâneos, mas também manchas de eucalipto
ou pinheiro” (Cancela d’Abreu et al,. 2004). Nos vales encontram-se ainda áreas agrícolas, nas
zonas aluvionares e nas bases das encostas. Por vezes, aos vales estão ainda associadas
galerias ripícolas importantes.
Por seu lado, os interflúvios caracterizam-se por “colinas de perfil suave com uso
predominantemente agrícola e um mosaico diversificado” (Cancela d’Abreu et al,. 2004), a que
se associam parcelas pequenas, onde se podem encontrar culturas arvenses, vinha e olival,
frequentemente separadas por muros de pedra e com limites por vezes acompanhados de
alinhamentos arbóreos.
No conjunto, as duas unidades fisiográficas e a respetiva ocupação proporcionam uma grande
variedade de padrões, texturas e cores, a que se associa uma paisagem muito diversificada.
No entanto, apesar de expectável, a água não é uma constante devido ao reduzido caudal dos
rios. Por outro lado, esta unidade tem uma densidade populacional baixa, sendo o povoamento
concentrado em pequenos núcleos, grande parte sem identidade.
Foram também definidas subunidades de paisagem com um âmbito adaptado à escala de
desenvolvimento deste estudo. Neste contexto definiram-se as seguintes subunidades de
paisagem:

-

Vale do Rio Maçãs: corresponde a uma subunidade de elevado interesse paisagístico e
de conservação da paisagem integrando “paisagens com um forte carácter, que se
podem considerar raras a nível nacional” (Universidade de Évora, 2004). Esta
subunidade integra áreas com estatuto de proteção a nível nacional e europeu no que
respeita à Conservação da Natureza (Zona de Proteção Especial “Rios Sabor e Maçãs” PTZPE0037 e o Sítio de Interesse Comunitário “Rios Sabor e Maçãs” - PTCON0021.
Integra um conjunto de valores naturais que se encontram relativamente bem
preservados e/ou que se pretendem proteger, e que se refletem em paisagens que se
encontram protegidas devido aos habitats ou espécies que integram, mas também aos
valores culturais existentes. Neste âmbito constitui uma condicionante ao traçado em
termos paisagísticos.

-

Zona planáltica: corresponde a uma subunidade de relevo suave a moderado, com cotas
que, no geral, ultrapassam os 650 m, onde a presença humana faz-se sentir de forma
mais marcante, quer pela ocupação agrícola que domina no uso do solo, quer pela
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presença de aglomerados populacionais e infraestruturas. Pelo facto de reunir condições
biofísicas mais favoráveis para a instalação de atividades humanas, encontra-se sujeita a
maiores pressões.

Fotografia 3 – Subunidade “Zona Planáltica”

Fotografia 4 – Subunidade “Vale do rio Maçãs”

Em termos climáticos, o concelho de Vimioso integra a zona climática homogénea da Terra de
Transição como clima dominante, associada a precipitações entre 600 e 800 mm,
correspondendo aos interflúvios Sabor-Maçãs e Maçãs-Angueira e a uma boa parte da bacia
do Sabor. Nas Terras de Transição as influências microclimáticas ganham expressão sobre as
fronteiras meso-climáticas definidas para os climas regionais. O concelho de Vimioso
caracteriza-se por verões quentes e curtos e invernos frios e longos.
O concelho de Vimioso situa-se no Planalto Mirandês e faz parte da Terra Fria Transmontana.
As características morfológicas da zona encontram-se relacionadas com a estrutura geológica,
com a litologia e também com a evolução tectónica da região. A área em estudo localiza-se no
Complexo Parautóctone que engloba uma série de unidades metassedimentares de baixo grau
metamórfico, mais especificamente na Formação dos Xistos e Grauvaques Culminares (DPF).
Em termos florísticos, e de acordo com o levantamento realizado, foi possível encontrar
monoculturas de Oliveira - Olea europaea subsp. europaea, Pinheiro - Pinus sp, Castanheiro Castanea sativa e Videira - Vitis vitifera. Ocorrem também parcelas em que cada uma das
culturas não aparece isolada, mas em associação. Além das áreas com oliveiras, também
foram detetados Zambujeiros - Olea europaea subsp. sylvestris, particularmente nas encostas
do rio Maçãs.
Foi ainda assinalada a presença de vários espécimes de Pilriteiros - Crataegus monogyna, de
Carvalho-negral - Quercus pyrenaica, de Azinheira - Quercus rotundifolia e de Carvalho
10 / 24
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cerquinho - Quercus faginea subsp. faginea, em especial nas vertentes viradas a nascente e a
sul.

Fotografias 5, 6, 7 e 8 – Exemplos de olival, zambujal, pinhal e carvalho-negral na área em estudo.

Nas margens do rio Maçãs, a densa vegetação existente inclui grandes exemplares de Freixos
- Fraxinus angustifolia, e de Amieiros - Alnus glutinosa, espécies arbóreas que se localizam
principalmente nas várzeas de margens dos cursos de água.
De referir que grande parte do corredor em estudo encontra-se ocupado com uma vegetação
arbustiva baixa, pontuada com alguns espécimes arbóreos já referidos anteriormente, com
prevalência de Pinheiros-bravos - Pinus pinaster e Oliveira - Olea europaea.
A plataforma Flora - On – Flora de Portugal Interativa apresenta uma lista de espécies vegetais
para a quadrícula QG00, onde se localiza a área em estudo, referindo para a mesma, além das
espécies já referidas anteriormente, a presença de espécies como Cistus ladanifer (esteva),
Cistus populifolius (estevão), Cistus salviifolius (sanganho-mouro), Cistus psilosepalus
(sanganho), Cytisus multiflorus (giesta-branca), Daphne gnidium (trovisco), Erica scoparia
subsp.

Scoparia

(urze-das-vassouras),
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(rosmaninho), Lonicera etrusca (madressilva), Pistacia terebinthus (cornalheira), Phillyrea
angustifolia (lentisco) e Ruscus aculeatus (gilbardeira).
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TRABALHOS DE PRESERVAÇÃO, BENEFICIAÇÃO E RECUPERAÇÃO

Toda a vegetação arbórea e arbustiva existente nas áreas que não venham a ser afetadas
pelos trabalhos deverá ser protegida de modo a não ser afetada com o movimento de
máquinas e viaturas, depósitos de materiais, e outros. Para tal, deverá o empreiteiro proceder à
colocação de fitas sinalizadoras em torno das manchas de vegetação de maior valor florístico
localizadas mais próximas da zona de intervenção, com especial atenção nos troços em que a
estrada apresenta exemplares de carvalhos (Quercus sp.) ou castanheiros (Castanea sativa),
nomeadamente nos seguintes locais:
 Km 1+000 a 1+600: mancha de castanheiro e pinheiro bravo;
 Km 1+600 a 1+800: mancha de carvalho a sul da via;
 Km 2+100 a 2+200: mancha de carvalho associado a pinheiro bravo e/ou zambujeiro
1.1

Estaleiros

Estas zonas de ocupação temporária do solo justificam, dados os impactes que lhes estão
associados, a adoção das seguintes medidas de preservação:


Subordinação do local escolhido à prévia aprovação da Fiscalização, devendo
preferencialmente ser utilizadas áreas já degradadas ou de baixa amplitude e qualidade
visual;



Evitar a destruição do coberto arbóreo de valor significativo promovendo, se necessário, a
sua remoção, acondicionamento e posterior replantação;



Interditar a zona do vale do Rio Maçãs delimitada como SIC e ZPE, áreas de solos
pertencentes à Reserva Agrícola Nacional (RAN), zonas próximas de cursos de água,
assim como áreas incluídas na Reserva Ecológica Nacional (REN) ou próximas de
habitações;



Proceder à decapagem da terra vegetal subjacente;



Após a desocupação do local de estaleiro, e mediante projeto específico de integração
paisagística a apresentar à fiscalização, promover a reposição da zona 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.
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Depósitos Temporários e/ou Permanentes

Os locais selecionados para depósito definitivo de terras, ou depósito temporário de materiais,
devem ser cuidadosamente escolhidos e sujeitos à aprovação da fiscalização, de modo a visar
preferencialmente a ocupação e a recuperação de áreas degradadas já existentes.
Para o efeito deverá ser elaborado um projeto de integração paisagística destes depósitos, que
contemple a modelação do terreno e o revestimento vegetal a estabelecer, de forma a
assegurar a sua correta inserção na paisagem envolvente.
1.3

Terra Vegetal

Dada a importância da terra vegetal, de uma maneira geral, e em particular para os trabalhos
de revestimento vegetal, uma vez que proporcionam um substrato mais favorável à instalação
da vegetação, e tendo também em consideração a necessidade da sua preservação a nível
nacional, considera-se aconselhável adotar-se as seguintes medidas:


Remoção por decapagem da terra vegetal das zonas sujeitas a trabalhos, de acordo com
as indicações do estudo geológico e geotécnico;



A terra vegetal proveniente da decapagem e que será posteriormente utilizada na cobertura
da superfície dos taludes e outras área a aplicar revestimento vegetal deverá ser
armazenada em pilhas regulares ao longo do traçado, em locais a propor à Fiscalização.
Recomenda-se a sua disposição em pargas com 4,00 m de largura na base e 1,50 m de
altura;



Valorização através da incorporação de fertilizantes químicos e orgânicos ou, em
alternativa, através de sementeira de uma leguminosa, que será enterrada na Primavera,
quando em floração, caso o armazenamento se mantenha por mais de um ano;



Aplicação posterior em camada uniforme sobre as áreas a revestir com material vegetal
suscetíveis de aplicação de terra arável, acabadas sem grande esmero e de preferência
antes do Outono, para que a sua aderência ao solo-base se processe nas melhores
condições.

1.4

Recuperação das Áreas da atual EN218 a Desativar

Algumas áreas da atual EN218 localizadas na envolvente do Entroncamento 1 e
Entroncamento 2, assinaladas nas Figuras 4 e 5, deverão ser objeto de escarificação e
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remoção para local adequado da camada superficial do pavimento, posterior cobertura com
terra vegetal e sementeira de mistura herbácea e arbustiva dos locais em causa.
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PROPOSTA DE TRATAMENTO PAISAGÍSTICO

5.1

Objetivos

O presente Estudo de Integração Paisagística pretende uma adequada inserção das áreas
objeto de intervenção na paisagem envolvente e a sua valorização na ótica dos utentes deste
novo troço da EN218.
Estes objetivos são conseguidos com o revestimento vegetal das áreas intervencionadas que
correspondem, maioritariamente, aos taludes de aterro e escavação, e ainda às bermas e
valetas não pavimentadas, às áreas localizadas sob o Viaduto entre os km 0+580 e 0+810 e
sob a Ponte sobre o Rio Maçãs, que serão afetadas pelos trabalhos de construção destas
obras de arte, bem como às áreas da atual EN218 a desativar e a recuperar paisagisticamente.
O revestimento vegetal será realizado através de sementeiras, assim como de plantações
arbóreas e arbustivas, nos locais assinalados nas Figuras 4 e 5.
Com a proposta de integração paisagística apresentada para as áreas referidas anteriormente,
pretende-se atingir três tipos de objetivos:


Objetivos estéticos: integração dos locais em questão na paisagem, garantindo
simultaneamente a continuidade com a estrutura verde envolvente à EN218.



Objetivos funcionais: estabilização biológica das áreas intervencionadas, sobretudo no que
se refere aos taludes de escavação, de forma a protegê-los contra eventuais processos
erosivos.



Objetivos económicos: custos reduzidos na implantação e manutenção das soluções de
integração paisagística propostas.

Na realização deste EIP, e no intuito de se atingirem os objetivos propostos ao nível estético,
funcional e económico, atendeu-se às considerações expostas nos capítulos anteriores, no que
se refere às principais características deste troço da EN/ER218 e às principais características
biofísicas e paisagísticas do território.
O revestimento vegetal proposto (sementeiras e plantações) é possível de manter em regime
de sequeiro e apresentar por isso um baixo custo de manutenção.

16 / 24

Ficheiro: 768-P161-EIP-RS_03.docx

EN / ER 218
Ponte sobre o Rio Maçãs e acessos

Projeto base
P16.1 - ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL (EIA)
Anexo 03 - Estudo de Integração Paisagística

Figura 4 – EN/ER 218 – Ponte sobre o Rio Maçãs e Acessos – Proposta de Revestimento Vegetal entre os km 0+000 a 1+400.

Figura 5 – EN/ER 218 – Ponte sobre o Rio Maçãs e Acessos – Proposta de Revestimento Vegetal entre os km 1+400 a 2+881.
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Medidas de minimização de impactes

Na realização deste EIP, além do referido anteriormente, teve-se também em consideração a
necessidade de integrar medidas de minimização de impactes no Estudo de Integração
Paisagística, nomeadamente algumas das referidas no EIA.
As medidas em causa foram consideradas no presente EIP pela sua importância na
minimização de impactes visuais sobre as povoações/habitações mais próximas, bem como, na
valorização das principais linhas de água ou linhas de drenagem, como locais com valor
biofísico e ecológico, nomeadamente através de plantações de módulos arbustivos e de
árvores e/ou arbustos em grupo nos taludes adjacentes às passagens hidráulicas, bem como
nos taludes de encontro do Viaduto entre os km 0+580 e 0+810 e da Ponte sobre o Rio Maçãs.
Relativamente à minimização dos impactes visuais, as medidas propostas consistem na
plantação de cortinas arbóreo/ arbustivas que funcionarão como barreiras vegetais, embora a
médio prazo, ocultando a presença da via relativamente aos observadores mais próximos e
contribuindo para a integração da estrada na paisagem.
Estas situações registam-se no troço entre os km 0+800 a 1+800, aproximadamente, que
corresponde ao troço onde se localizam os aterros e escavações de dimensões mais
significativas.
Por último, refere-se que foi também proposta a recuperação paisagística das áreas localizadas
sob o Viaduto entre os km 0+580 e 0+810 e Ponte sobre o Rio Maçãs, que deverão ser
afetadas devido aos trabalhos de construção das obras de arte especiais. No entanto, durante
a fase de construção deverá ser apresentado pelo empreiteiro responsável pela construção dos
mesmos, um projeto específico efetivamente adaptado à área intervencionada (abrangendo
também os acessos provisórios), que nesta fase não é ainda possível de avaliar, incluindo um
projeto detalhado para a recuperação das galerias ripícolas, na eventualidade das mesmas
virem a ser afetadas.

5.3

Modelação do terreno e espalhamento de terra arável

No que se refere à modelação dos taludes, os mesmos deverão apresentar um boleamento
suficientemente largo e um adoçamento na base, adaptando-se suavemente ao relevo natural,
sem quebrar a sua continuidade.

Ficheiro: 768-P161-EIP-RS_03.docx
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A estabilidade do talude depende também do seu perfil. Deste ponto de vista, o perfil sinusoidal
é o que oferece melhores resultados no processo de estabilização. A crista e a base do talude
são suavizadas diminuindo o seu declive e aumentando o declive do terço médio.
O espalhamento das terras nos taludes, só poderá iniciar-se após aprovada pela Fiscalização a
sua modelação. Poderá ser feito manual ou mecanicamente, numa camada uniforme com uma
espessura de 0,15 m, seguindo-se a sua regularização e ligeira compactação, quando
necessário.
Não são compatíveis com a fixação de terra vegetal os taludes com inclinação superior a 1:1,5,
pelo que nestes casos não deverá prever-se o seu revestimento com terra arável.

5.4

Revestimento Vegetal Proposto

A sementeira será o recurso principal no estabelecimento do material vegetal nos taludes de
aterro e escavação e deverá ser aplicada, através do processo de hidrossementeira, a mistura,
cujas sementes propostas, assim como a densidade de sementeira, serão discriminadas na
fase seguinte de projeto – Projeto de Execução, no âmbito do Projeto de Integração
Paisagística.
Relativamente ao perfil adotado em cada situação, a distribuição da vegetação irá fazer-se
tendo em consideração duas zonas distintas do perfil, sem contorno rígido entre si, e a efetuarse do seguinte modo:


Os taludes serão revestidos na totalidade da área com uma mistura herbácea pioneira a
preconizar para revestimento geral dos taludes;



As misturas arbustivas a propor para revestimento dos taludes deverão ser semeadas na
área compreendida para além dos 3 m anexos à berma pavimentada até à vedação, no
caso dos taludes de aterro, e dos 2 m anexos ao fundo da valeta até à vedação, no caso
dos taludes de escavação, de modo a que no futuro o desenvolvimento da vegetação não
perturbe a faixa de rodagem;

As plataformas das banquetas dos taludes de escavação e de aterro deverão ser revestidas
apenas com o revestimento herbáceo, de maneira a manter desimpedidos os acessos e facilitar
os trabalhos de manutenção nomeadamente a limpeza de valas de drenagem.
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Embora a sementeira garanta um maior sucesso no estabelecimento da vegetação, possui
como inconveniente imediato o período de tempo que permeia o crescimento das espécies até
atingirem um porte significativo.
Assim, ao longo do traçado prevê-se também, em complemento das sementeiras, a plantação
no topo dos taludes de escavação, ou na base dos taludes de aterro, de grupos de espécies
arbustivas e/ou arbóreas, com funções diversas, de modo a assegurar o enquadramento
paisagístico pretendido e atenuar ou valorizar certas incidências ambientais originadas pela
implantação da EN/ER218 Ponte sobre o Rio Maçãs e Acessos, conforme já foi referido
anteriormente.
A plantação de árvores e arbustos, em módulo ou em grupo, permite obter um efeito mais
imediato das vantagens e benefícios da presença da vegetação.
As plantações arbustivas serão realizadas em módulo nos taludes dos encontros do Viaduto
entre os km 0+580 e 0+810 e Ponte sobre o Rio Maçãs, conforme assinalado nas Figuras 4 e
5.
A escolha das espécies arbóreas e arbustivas a utilizar na fase seguinte (Projeto de Integração
Paisagística), de acordo com a lista apresentada de seguida, teve em atenção as
características do meio, as associações vegetais características da região, o levantamento de
campo efetuado, a base de dados do site flora-on.pt, as orientações estratégicas constantes no
Plano Regional de Ordenamento Florestal do Nordeste Transmontano (PROFNE), bem como o
conteúdo da Ficha do Sítio “Rios Sabor e Maçãs”, do ICNF.
As espécies a utilizar nas plantações em módulo ou em grupo deverão constar da seguinte
lista, podendo recorrer-se a outras não referidas, desde que pertençam ao elenco florístico da
região:
ÁRVORES
Alnus glutinosa (Amieiro)
Castanea sativa (Castanheiro)
Fraxinus angustifolia (Freixo)
Quercus rotundifólia (Azinheira)
Quercus pyrenaica (Carvalho negral)
Quercus faginea (Carvalho-cerquinho)
Ficheiro: 768-P161-EIP-RS_03.docx
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Olea europaea subsp. Sylvestris (Zambujeiro)
Pinus pinaster (Pinheiro bravo)
ARBUSTOS
Crataegus monogyna (Pilriteiro)
Cistus ladanifer (Esteva)
Cistus populifolius (Estevão)
Cistus salviifolius (Saganho-mouro)
Cistus psilosepalus (sanganho)
Cytisus multiflorus (Giesta-branca)
Daphne gnidium (Trovisco)
Erica scoparia subsp. Scoparia (Urze-das-vassouras)
Lavandula pedunculata subsp. pedunculata (Rosmaninho)
Lonicera etrusca (Madressilva)
Pistacia terebinthus (Cornalheira)
Phillyrea angustifolia (Lentisco)
Ruscus aculeatus (Gilbardeira)
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PROGRAMAS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO

No Quadro 1 é apresentada a calendarização dos trabalhos de manutenção e conservação a
realizar durante o período de garantia da obra, realçando o facto dos períodos referidos para a
execução dos mesmos apresentar alguma flexibilidade dado que os mesmos estão
dependentes das condições climatéricas que se façam sentir na altura. No Quadro 2 é
apresentada a calendarização das operações a realizar anualmente no âmbito da execução
dos trabalhos de conservação corrente.
Quadro 1 – Operações de Manutenção
MESES
Jan

Fev

Mar

Abr

Mai

Jun

Jul

Ago

Set

Out

Nov

Dez

TRABALHOS
Regas (1)
Fertilização
Ressementeiras
Retanchas

Cortes de Vegetação

(1) A realização de regas em períodos fora do assinalado está dependente das condições climatéricas que se registem.
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Quadro 2 – Trabalhos de Conservação Corrente
MESES
Jan

Fev

Mar

Abr

Mai

Jun

Jul

Ago

Set

Out

Nov

Dez

TRABALHOS
Ceifa e Corte de Vegetação
Corte seletivo da vegetação
Controlo químico seletivo
Manutenção de Vegetação
Arbórea
Poda de Árvores e Arbustos
Abate

de

árvores

ou

arbustos
Remoção de Cepos
Remoção de árvores
Abertura de caldeiras
Controlo

de

espécies

invasoras
Manutenção de zonas com
tratamento paisagístico
Sementeiras
Plantações

Lisboa, março de 2016

Nélia Domingos, Arqtª Paisagista
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ANEXO 4 - DOCUMENTOS DE
ENTIDADES

De: João Mamede [mailto:joao.mamede@apambiente.pt]
Enviada: sexta-feira, 18 de Dezembro de 2015 12:27
Para: Albertina Gil
Cc: Maria José Moura
Assunto: RE: Estudo de Impacte Ambiental do Projeto da EN/ER 218 - Ponte sobre o Rio
Maçãs e Acessos

Exma. Senhora Eng.ª Albertina Gil,
Em resposta à solicitação de dados sobre eventuais condicionantes para o Estudo de Impacte
Ambiental do “Projecto da EN/ER218 – Ponte sobre o Rio Maçãs e Acessos”, informa-se que na
área de estudo existem Áreas de Protegidas da Lei da Água (Lei 58/2005 de 29 de Dezembro),
designadamente os sítios da Rede Natura 2000 - Rio Sabor e Maçãs, definidos na Diretiva
Habitats (92/43/CEE) e Diretiva Aves (200/147/CE).
Apesar de não se localizar na área de estudo considera-se importante referir, a água balnear
“Ponte Maçãs” localizada a montante do limite da área de estudo, no sentido de acautelar
potenciais impactos e salvaguardar a qualidade da água. O processo de gestão e
acompanhamento desta água balnear é da competência do Município de Vimioso, pelo que
deverá haver uma articulação com esta entidade.
Para aceder aos dados geográficos mencionados acima, sugere-se a consulta do Sistema
Nacional de Informação de Ambiente – SNIAmb
(http://sniamb.apambiente.pt/Home/Default.htm) através dos serviços wms, wfs, ou
descarregamento em formato shapefile.
No que respeita às águas subterrâneas verifica-se a existência de algumas captações próximas
do aglomerado urbano de Carção. A disponibilização dos dados das captações tem um custo
de 51,36 €, conforme os termos do Despacho 12008/2013 de 18 de Setembro, referente ao
processamento dos dados. O pagamento poderá ser efetuado em numerário, cheque à ordem
do Instituto de Gestão da Tesouraria e do Crédito Público, IP, ou transferência bancária para o
NIB 0781 0112 01120013515 47, devendo o respetivo comprovativo de pagamento ser
enviado via correio eletrónico, ou postal para o endereço da instituição com indicação da
referência do estudo.
De acordo com os procedimentos de cedência de informação pela APA, IP/ ARH-Norte,
agradece-se a confirmação se pretendem efetuar o pagamento, no sentido de procedermos à
compilação dos dados e à emissão do comprovativo de pagamento (fatura/recibo), que será
remetido juntamente com os dados geográficos/alfanuméricos.
Com os melhores cumprimentos,
João Mamede
Técnico Superior
Divisão de Planeamento e Informação
Administração da Região Hidrográfica do Norte

Rua Formosa 254 Porto
4049-030 Porto|Portugal
Telefone: (+351) 22 340 00 00
joao.mamede@apambiente.pt

-----Mensagem original----De: João Paulo Pedrosa [mailto:joao.pedrosa@galpenergia.com]
Enviada: quarta-feira, 9 de Dezembro de 2015 15:34
Para: geral@tpfplanege.com
Assunto: FW: Carta Triede Estudo Impacte Ambiental_Solicitação de Parecer 18
11 15
Exmos. Senhores,
Em resposta ao V/ ofício refª. C-244.646 / 18057 / 2015 referente à emissão de parecer sobre
o Estudo de Impacte Ambiental do Projeto da "EM/ER 218 - Ponte sobre o Rio Maçãs e
Acessos", cumpre-nos informar que não possuímos qualquer infraestrutura de distribuição de
gás natural no local em apreço, estando este fora das áreas de concessão das empresas de
distribuição de gás natural do grupo Galp Energia, pelo que nada temos a observar.
Sem outro assunto de momento, subscrevo-me com consideração.

RENH

Planeamento e Engenharia

TRIEDE PIANEGE
A/C Sr. Fernando Vatério
Coordenador Departamento Vias de Comunicação
Rua Laura Álves 12, 8°
1050- 128 Lisboa
Faxn°218410409

Total de págs.: 2

Sua referência

Sua comunicação de

Nossa referência

Data

C-244.647

12-11-2015

REN 11137/2015
ELPE-PJ

19-11-2015

-

Assunto: Estudo de Impacte Ambiental. do projecto da “EN/ER 218
acessos. Cadastro de infraestruturas da RNT.

-

Ponte sobre o rio Maçãs e

Exmos. Senhores,
Acusamos a receção da vossa carta referida em epígrafe, a qual nos mereceu a melhor atenção.
Analisados os elementos cartográficos remetidos em anexo à vossa carta, confirma-se que na área do
projeto da EN/ER 218 não existem em serviço nem estão em projecto ou em plano qualquer infraestrutura
da RNT.

Apresentamos também alguma informação adicional, que carateriza a atividade e as infraestruturas da
Rede Nacional de Transporte de eletricidade (RNT), certos de que será útil no âmbito dos vossos estudos.
O quadro legislativo para o sector elétrico considera que as atividades de transporte e distribuição de
energia são exercidas em regime de concessão (Decreto-Lei n° 29/2006, de 15 de Fevereiro, alterado e
republicado pelo Decreto-Lei n.° 215-A/2012, de 8 de Outubro). Assim, são definidas as RESP
Elétrica do Serviço Público, das quais fazem parte aa RNT
a RND

—

—

—

Rede

Rede Nacional de Transporte de eletricidade,

Rede Nacional de Distribuição de eletricidade em média e alta tensão e as redes de distribuição

de eletricidade em baixa tensão.
O mesmo diploma refere que a REN

—

Rede Eléctrica Nacional, S.A. é a concessionária da RNT em

regime de serviço público. A RNT é constituída pelas linhas e subestações de tensão superior a 110 kV, as
interligações, as instalações para operação da Rede e a Rede de Telecomunicações de Segurança.

REN RIéctrica acional, S.A.
Av. Estados Unidos da América, 55
1749-061 LISBOA
Tetefone:(+351) 210 013 500 Fax:(+351) 210 013 310
Apartado 50316 1708-001 LISBOA
-

-

Capital Social:586.758.993 auros
NIPC: 507 866 673
wwwren.pt
Info.portal®ren.pt
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Na atividade de Planeamento, a REN elabora o Plano de Desenvolvimento e Investimento da Rede de
Transporte de eletricidade (PDIRT), o qual é objeto de aprovação por parte do membro do Governo
responsável pela área da Energia, onde estão apresentados, programados e justificados todos os projetos
de desenvolvimento e modernização da rede, no território nacional continental, num horizonte 10 anos.
Decorre da legislação ambiental em vigor que os projetos da RNT são objeto de estudos e Avaliação de
Impacte Ambiental (AIA) de que resulta a emissão de uma Declaração de Impacte Ambiental.
Concluída favoravelmente a AIA, os projetos da RNT são sujeitos a licenciamento em conformidade com o
Regulamento de Licenças para as Instalações Elétricas no qual se procede ao controlo prévio da sua
conformidade técnica e administrativa e, se favorável, dará lugar à emissão da respetiva licença de
estabelecimento por parte da DGEG, condição para que a REN possa iniciar a fase de construção.
Durante o processo de licenciamento das infraestruturas da RNT são requeridas e constituídas servidões
de utilidade pública (de acordo com os n°5 2 e 3 do artigo 12.° do Decreto-Lei n.° 29/2006 atualizado pelo
Decreto-Lei n° 215-A/2012) sobre os imóveis necessários ao estabelecimento das infraestruturas da RNT.
O Decreto-lei n.° 43335 de 19 de Novembro (Art.os 37.° a 42°) determina a existência de servidões de
passagem para instalações de redes elétricas. Estas não implicam necessariamente uma expropriação,
mas sim uma servidão de passagem com a correspondente indemnização pelas restrições ou perdas de
uso do solo no presente e em futuro, continuando os terrenos na posse dos seus legítimos proprietários.
A constituição das servidões decorre igualmente do Regulamento de Licenças para Instalações Elétricas
aprovado pelo Decreto-Lei n.° 26852, de 30 de Julho de 1936 (Art.os 54° e 56°), com as atualizações
introduzidas pelos Decreto-lei n.° 446/76, Decreto-lei n.° 186/90 e Decreto Regulamentar n.° 38/90.
Alertamos ainda para a necessidade de consultar a EDP

—

Distribuição (à Rua Camilo Castelo Branco

n.°43, 1050-044 Lisboa) no que se refere às infraestruturas da RND (linhas e subestações de tensão
menor ou igual a 110 kV), que possam existir na zona do projeto rodoviário.
Com os melhores cumprimentos,

REN

Rede Eéctrca Nacional, S.A.
Planeamento e Engenharia
Projecto
-

José PrIt

Iv

r

~ EYCELIENcE IN

Exmo. Senhor
Eng. Fernando Valério
Digmo. Coordenador do Departamento de Vias de
Comunicação
TPF Planege Consultores de Engenharia e Gestão.
SA
—

Rua Laura Alves 12-8°
1050-138 Lisboa

L
Sua referência

Sua comunicação de

Refa.C 244.649/18057/2015

2015.11 12

Nossa referênca

Oficio LNEG N°02250

Data

2015 Dezembro17

Assunto: Consulta para elaboração do Estudo de Impacte Ambiental (EIA) do Projeto da
“ENIER 218— Ponte sobre o Rio Maçãs e Acessos”)

Envio de Informação

Na sequência da carta de V. Exa. de Refa C 244.649/18057 de 12 de Novembro de 2015, relativo
ao assunto em epígrafe, junto se envia a respetiva informação desta Instituição.
Face ao teor da informação consideramos ser aplicável o custo de 80 Euros acrescidos de IVA
à taxa em vigor, oportunamente comunicado a VExa.

Com os melhores cumprimentos,

Anexo: O mencionado
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Refa.C -244,649/18057 de 12 de Novembro de 2015

Assunto: Consulta para elaboração do Estudo de Impacte Ambiental (EIA)
Projeto da “ENIER 218— Ponte sobre o Rio Maçãs e Acessos”)

Nome do Responsável (is)Técnico(s) 1 Unidade de Investigação
Dr. Narciso Ferreira e Dra. Ana Paula Pereira 1 Unidade de Geologia
Hidrogeologia Geologia Costeira
Doutor Vitor Lisboa e Eng. Augusto Filipe da Unidade de Recursos
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INFORMAÇÃO
Em resposta à solicitação de informação pelo Consórcio TRIEDE, Consultadoria e Projetos de
Engenharia Civil, SA e TPF Planege Consultores de Engenharia e Gestão SA para o Estudo de
Impacte Ambiental (EIA) do Projeto da “EN/ER 218
Ponte sobre o Rio Maçãs e Acessos
apresentamos a informação existente no LNEG, relativamente á Geologia, Património Geológico e
Hidrogeologia.
-

—

Geologia
A área em estudo, que corresponde á folha 8C Miranda do Douro, não tem cartografia geológica
publicada na escala 1/50 000.
Existe contudo cartografia geológica publicada na escala 1/200 000 que abrange a área em estudo:
Carta Geológica de Portugal na escala 1/200 000 Folha 2, (Instituto Geológico Mineiro 2000) e
respefiva Noficia Explicafiva desta Folha (Instituto Nacional de Engenharia, Tecnologia e
Inovação, 2006)
Património Geológico
Não se encontra inventariado na base de dados do LNEG património geológico e/ou geomorfológico
na área abrangida pelo projeto. Informamos também que se encontra disponível no Geoportal LNEG
toda a informação relativa ao Património Geológico existente na base de dados do LNEG que poderá
ser acedido em:
http //ge000rtal.Ineg.ptRndex.php?optiontcom content&viewart c e&id—57& temid=4
Pode ainda ser encontrada informação disponível em sites de entidades que se dedicam à
Conservação do Património Geológico e à proteção de sítios e paisagens de interesse geológico:
Associação ProGeo Associação Europeia para a Conservação do Património Geológico Grupo
Português e Património Geológico de Portugal Inventário de geossítios de relevância nacional”:
http://www.progeo.ptlprogeo pt.htm
http.//geossitios.~rogeo.ptI
—

—

-

Site da Câmara Municipal de Vimioso, documento relativo à revisão do PDM onde está incluído, no
ponto 8. Valores Naturais, as Minas de Santo Adrião situadas a Sul da área em Estudo.
http.//www.cm-vimioso.ptJuploads/documentffile/1 125/Estudos de carateriza o.pdf
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Hidrogeologia
Relativamente a informação hidrogeológica o LNEG não dispõe, nos seus arquivos, de informação
hidrogeológica na área de estudo do projeto quer relativos a dados de inventário de campo quer de
relatórios de captações.
Recursos Minerais
Recursos minerais metálicos e energéticos
Informa-se que relativamente a recursos minerais metálicos e energéticos é conhecida pelo LNEG, na
localidade de Carção (junto à estrada EN218 na saída que liga ao Vimioso), a existência de depósito
mineral de estanho e volfrâmio de Carção onde um filão-falha quartzoso de direção NNE-SSW e
subverftal, surge mineralizado em cassiterite, volframite e arsenopirite. Por não existir mais
informação disponível, não foi possível evidenciar o eventual valor económico deste depósito mineral.
A área de estudo, na sua zona mais ocidental, sobrepõe-se ao limite da área de prospeção e pesquisa
de Argozelo (ref. MNPPO1711), que se encontra atribuida à Empresa de Desenvolvimento Mineiro
EDM desde 2012. Deverá ser consultada a DGEG (ver ponto III) para verificar se essa servidão
mineira é afetada
—

—

II Recursos minerais não metálicos
Os terrenos intersetados pelo projeto correspondem a alternância de pelitos, siltitos e quartzovaques
(formação de xistos e grauvaques culminantes). De acordo com o conhecimento atualmente deUdo
pelo LNEG, não existem nesta área pedreiras licenciadas nem ocorrem recursos minerais não
metálicos com interesse económico.
—

III Servidões administrativas de âmbito mineiro
A informação atualizada respeitante a servidões administrativas de âmbito mineiro (concessões
mineiras, áreas pedidas ou concedidas para prospeção e pesquisa de recursos minerais, pedreiras
licenciadas etc.) deve ser solicitada à Direcção-Geral de Energia e Geologia DGEG.
—

—
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Albertina Gil
De:
Enviado:
Para:
Cc:
Assunto:

Mário Guedes
quarta-feira, 19 de outubro de 2016 19:00
Albertina Gil
Fernando Valério; Conceição Chamusca
RE: Contactos no âmbito do EIA

Cara Eng.ª Albertina Gil,
Muito obrigado pelo contacto realizado.
Da analise realizada, pela EDM, aos elementos fornecidos temos a informar que a construção da via em causa não
demonstra qualquer tipo de incompatibilidade de com os nossos projectos de prospecção mineira. Assim
informamos, que apesar da construção da estrada se encontrar na área de prospecção contratada entre a EDM e o
Estado Português, não se vislumbra incompatibilidade entre ambos os projectos.
Cumprimentos,
Mário Guedes
R. Sampaio e Pina, 1 - 3º Dto. 1070-248 Lisboa PORTUGAL
Telefone: +351 213 859 121 Fax: +351 213 856 344
E-mail: marioguedes@edm.pt
_____________________________________________________________________________
Esta mensagem é somente para uso restrito do destinatário. O seu conteúdo pode ter carácter
confidencial. A EDM não garante que esta mensagem não tenha sido interceptada e alterada ou que
esteja isenta de vírus.
This e-mail is only for the use of its intended recipient. Its contents are subject to a duty of
confidence and may be privileged. EDM does not guarantee that this e-mail has not been intercepted
and amended or that it is virus-free.

De: Albertina Gil [mailto:albertina.gil@tpfplanege.com]
Enviada: 18 de outubro de 2016 15:02
Para: Mário Guedes
Cc: Fernando Valério
Assunto: Contactos no âmbito do EIA

Exm.º Senhor Administrador,
O Consórcio Triede, Consultoria e Projetos de Engenharia Civil, S.A. e TPF Planege – Consultores de Engenharia e
Gestão, S.A. encontra-se a realizar o Estudo de Impacte Ambiental da “EN/ER 218 – Ponte sobre o Rio Maçãs e
Acessos”, localizado no distrito de Bragança, no concelho do Vimioso, e nas freguesias de Carção e Vimioso.
Com este projeto, pretende-se encurtar a distância e o tempo de viagem, bem como a segurança em que esta é
realizada, entre as povoações de Carção e Vimioso, visto que a atual EN218 apresenta um traçado bastante sinuoso,
acompanhando as curvas de nível oferecidas pela difícil orografia do terreno.
Esta ligação que atravessará o vale do rio Maçãs, terá o seu início na EN218 a Nascente de Carção, no
entroncamento com a variante a Carção, prosseguindo ao longo do vale através de uma nova ponte e termina na
ER218 a Poente de Vimioso, numa extensão total de cerca de 3,2 kms.
O traçado a desenvolver para a nova via terá características geométricas que garantam uma velocidade base de 70
km/h, sendo que pontualmente poderá adotar-se a velocidade de 60km/h.
O perfil transversal tipo a adotar será constituído por uma plataforma de 9 metros de largura, que corresponde a 2
vias, uma em cada sentido, com 3,5 metros de largura cada e bermas com 1,0 metros. Sempre que se justifique será
prevista uma via adicional para a circulação de veículos lentos.
1

As ligações à rede viária existente serão do tipo de nível, prevendo-se apenas a necessidade de executar duas
ligações, uma no inicio do traçado que corresponderá à retificação do atual entroncamento da Variante de Carção
com a ER218, e outra no final do traçado que estabelecerá a ligação entre a nova via e a atual ER218.
Prevê-se, dos estudos preliminares efetuados, que a nova Ponte sobre o rio das Maças poderá ter cerca de 800m a
850m de extensão com uma altura máxima sobre o vale da ordem de 140m.
Em anexo enviamos um extrato da carta militar n.º 66 (escala 1:25 000) com delimitação da área afeta ao referido
projeto e uma shape com a solução do Projeto Base.
Vimos por este meio solicitar que nos seja facultada informação sobre a área de prospeção e pesquisa de Argozelo e
respetivas preocupações que a implantação do projeto, neste local possa suscitar à Vossa Empresa.
Sem outro assunto de momento, subscrevemo-nos com os melhores cumprimentos,
Albertina Gil
ARH | Departamento de Ambiente, Recursos Hídricos e Desenvolvimento Rural

TPF PLANEGE
Rua Laura Alves, 12 - 8º
1050-138 Lisboa - Portugal
TEL. +351.218 410 400

www.tpfplanege.pt - www.tpf.eu

MEMBER OF TPF GROUP

EMAIL DISCLAIMER

Não foram detetados vírus nesta mensagem.
Verificado por AVG - www.avg.com
Versão: 2016.0.7858 / Base de dados de Vírus: 4664/13230 - Data de Lançamento: 10/17/16
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EN / ER 218
Ponte sobre o Rio Maçãs e acessos

Projeto base
P16.1 - ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL (EIA)
ANEXOS

ANEXO 5 – AMBIENTE SONORO
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Avaliação Acústica
Medição de níveis de pressão sonora. Determinação do nível sonoro médio de longa
duração.

Requerente: TPF PLANEGE
Referência do Relatório: 15.444.RAIE.SCHIU.Rlt1.Vrs1
Envolvente do projeto da EN / ER 218 - Ponte sobre o Rio
Maças, no concelho de Vimioso
Local do Ensaio: Concelho de Vimioso, localidade de Carção

Atividade Comercial:

Processo: Monitorização de Ruído
SONOMETRIA

Data dos Ensaios: 26 a 28-10-2015
Data do Relatório: 30-12-2015
Total de Páginas: 19
(anexos)

MEDIÇÕES DE SOM, PROJECTOS ACÚSTICOS,
CONSULTORIA, HIGIENE E SEGURANÇA, LDA
URB. COLINAS DE BARCARENA
RUA DAS AZENHAS, Nº22 B | 2730-270 BARCARENA
NC 504 704 745
t 214 264 806 | f 214 264 808

comercial@sonometria.pt
www.sonometria.pt
GPS 38°44'19.83“N ; 9°17'18.47"O

Os resultados do ensaio referem-se exclusivamente aos valores medidos no local identificado no presente relatório.
Este relatório só pode ser produzido na íntegra, exceto quando haja autorização expressa da Sonometria.

Modelo: Mod_ERE_02_INCORAMB_10
Relatório: 15.444.RAIE.SCHIU.Rlt1.Vrs1
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1. CARACTERIZAÇÃO DO ENSAIO
1.1. Descrição e Objetivo
O presente relatório foi realizado no âmbito do Estudo de Impacte Ambiental, associado ao projeto da
EN / ER 218 - Ponte sobre o Rio Maças, que se desenvolve no concelho de Vimioso.
O objetivo da presente Avaliação Acústica consiste na quantificação dos níveis sonoros apercebidos nos
recetores potencialmente mais afetados, localizados na envolvente do traçado, e pretende avaliar o
cumprimento do denominado Critério de Exposição Máxima, estabelecido no Artigo 11.º do DL 9/2007
(Regulamento Geral do Ruído).
Na realização das medições dos níveis sonoros foi seguido o descrito nas Normas NP ISO 1996, Partes 1
e 2 (2011), e no Guia de Medições de Ruído Ambiente, da Agência Portuguesa do Ambiente (2011),
sendo os resultados interpretados de acordo com os limites estabelecidos no Regulamento Geral do
Ruído, Decreto-Lei n.º 9/2007, em vigor desde Fevereiro de 2007.

1.2. Dados Identificadores dos Ensaios

Requerente

TPF PLANEGE

Atividade avaliada

Envolvente do projeto da EN / ER 218 - Ponte sobre o Rio Maças,
no concelho de Vimioso

Localização da atividade

Localidade de Carção, no concelho de Vimioso

Local da medição interior

-

Local da medição exterior

Perímetro urbano de Carção:
Ponto 1: 41°35'46.09"N; 6°34'51.20"W
Ponto 2: 41°35'42.05"N; 6°34'57.34"W
Ponto 3: 41°35'35.34"N; 6°34'54.65"W

Identificação/Caracterização das
Fontes de Ruído

Tráfego rodoviário e natureza

Horário de funcionamento do
estabelecimento

-

1.3. Definições
Designações do som introduzidas pelas Normas ISO 1996 (2011) - No âmbito do Decreto-Lei nº
9/2007 “ruído ambiente” equivale a “som total”; “ruído particular” equivale a “som específico” e “ruído
residual” equivale a “som residual”.


Som total - Som global existente numa dada situação e num dado instante, usualmente composto
pelo som resultante de várias fontes, próximas e distantes.


Som específico - Componente do som total que pode ser especificamente identificada e que está
associada a uma determinada fonte.


Os resultados do ensaio referem-se exclusivamente aos valores medidos no local identificado no presente relatório.
Este relatório só pode ser produzido na íntegra, exceto quando haja autorização expressa da Sonometria.
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Som residual - Som remanescente numa dada posição e numa dada situação quando são
suprimido(s) o(s) son(s) específico(s) em consideração.


Designações do som total, específico e residual

a) Três sons específicos em consideração (2, 3 e 4), o som residual (5) e o som total (1)

b) Dois sons específicos em consideração (2 e 3), o som residual (5) e o som total (1)
1 som total; 2 som específico A; 3 som específico B; 4 som específico C; 5 som residual.
Notas : O nível sonoro residual mais baixo é obtido quando todos os sons específicos são suprimidos.
Em a) a área sombreada indica o som residual quando os sons específicos A,B e C são suprimidos.
Em b) o som residual inclui o som específico C dado que este não se encontra em consideração.

Som inicial - Som total existente numa situação inicial antes da ocorrência de qualquer modificação.

Som flutuante - Som contínuo cujo nível de pressão sonora, durante o período de observação, varia
significativamente mas que não pode ser considerado um som impulsivo.

Som intermitente - Sons observáveis apenas durante certos períodos de tempo, em intervalos
regulares ou irregulares, em que a duração de cada uma das ocorrências é superior a 5 s.
Exemplo: Ruído de veículos motorizados em condições de baixo volume de tráfego, ruído de comboios,
ruído de aeronaves, e ruído de compressores de ar.

Som impulsivo - Som caracterizado por curtos impulsos de pressão sonora. A duração de um
impulso de pressão sonora é, normalmente, inferior a 1 s.

Som tonal - Som caracterizado por uma única componente de frequência ou por componentes de
banda estreita que emergem de modo audível do som total.


Períodos de Referência – “o intervalo de tempo a que se refere um indicador de ruído, de modo a
abranger as atividades humanas típicas delimitado nos seguintes termos” :
- Diurno (07h00min. às 20h00min.)
- Entardecer (20h00min. às 23h00min.)
- Noturno (23h00min. às 07h00min.).


Ruído Ambiente – “o ruído global observado numa dada circunstância num determinado instante,
devido ao conjunto das fontes sonoras que fazem parte da vizinhança próxima ou longínqua do local
considerado”.


Os resultados do ensaio referem-se exclusivamente aos valores medidos no local identificado no presente relatório.
Este relatório só pode ser produzido na íntegra, exceto quando haja autorização expressa da Sonometria.

Modelo: Mod_ERE_02_INCORAMB_10
Relatório: 15.444.RAIE.SCHIU.Rlt1.Vrs1
Página 4 de 19

Ruído Particular – “componente do ruído ambiente que pode ser especificamente identificada por
meios acústicos e atribuída a uma determinada fonte sonora”.


Ruído Residual – “o ruído ambiente a que se suprimem um ou mais ruídos particulares, para uma
situação determinada;


Nível Sonoro Contínuo Equivalente, Ponderado A, LAeq, de um ruído num intervalo de tempo - nível
sonoro, em dB(A), de um ruído uniforme que contém a mesma energia acústica que o ruído referido
naquele intervalo de tempo.


LAeq

 1 T LA10(t ) 
 10 log10   10 dT  dB(A)
0
T


sendo:
LA (t)
T

o valor instantâneo do nível sonoro em dB(A);
o período de referência em que ocorre o ruído particular

Indicador de Ruído Diurno (Ld) ou (Lday) - “o nível sonoro médio de longa duração, conforme
definido na norma NP 1730-1:1996, ou na versão atualizada correspondente, determinado durante uma
série de períodos diurnos representativos de um ano”, expresso em dB(A) ;


Indicador de Ruído do Entardecer (Le) ou (Levening) - “o nível sonoro médio de longa duração,
conforme definido na norma NP 1730-1:1996, ou na versão atualizada correspondente, determinado
durante uma série de períodos do entardecer representativos de um ano”, expresso em dB(A) ;


Indicador de Ruído Noturno (Ln) ou (Lnight) - “o nível sonoro médio de longa duração, conforme
definido na norma NP 1730-1:1996, ou na versão atualizada correspondente, determinado durante uma
série de períodos noturnos representativos de um ano”, expresso em dB(A) ;


Indicador de Ruído Diurno-Entardecer-Noturno (Lden)- “o indicador de ruído, expresso em dB(A),
associado ao incómodo global, dado pela expressão:


Zonas Sensíveis - “a área definida em plano municipal de ordenamento do território como
vocacionada para uso habitacional, ou para escolas, hospitais ou similares, ou espaços de lazer,
existentes ou previstos podendo conter pequenas unidades de comércio e de serviços destinadas a
servir a população local, tais como café se outros estabelecimentos de restauração, papelarias e outros
estabelecimentos de comércio tradicional, sem funcionamento no período noturno;


Zonas Mistas - “a área definida em plano municipal de ordenamento do território, cuja ocupação
seja afeta a outros usos, existentes ou previstos, para além dos referidos na definição de zona sensível”;


Zona Urbana Consolidada - “a zona sensível ou mista com ocupação estável em termos de
edificação”.
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2. CONTEXTO LEGISLATIVO E PROCEDIMENTOS DE MEDIDA E DE CÁLCULO
2.1. Metodologia
Nº
7

Ensaio
Método de Ensaio
Medição de níveis de pressão sonora.
NP ISO 1996-1:2011
Determinação do nível sonoro médio de NP ISO 1996-2:2011
longa duração
SPT_08_RAMB_Lden_07: 27-10-2014

Os ensaios acústicos e os cálculos apresentados no presente relatório foram realizados de acordo com
a normalização aplicável, nomeadamente nas Normas NP ISO 1996, Partes 1 e 2 (2011). A análise dos
resultados é realizada de acordo com o Regulamento Geral do Ruído – Decreto-Lei nº 9/2007, de 17 de
Janeiro.
Na avaliação dos valores limite é verificado o disposto no Capítulo III – Artigo 11º - Valores limite de
exposição, nomeadamente;
Ponto 1 – Em função da classificação de uma zona como mista ou sensível, devem ser respeitados os
seguintes valores limite de exposição:
- As zonas mistas não devem ficar expostas a ruído ambiente exterior superior a 65 dB(A), expresso
pelo indicador Lden, e superior a 55 dB(A), expresso pelo indicador Ln;
- As zonas sensíveis não devem ficar expostas a ruído ambiente exterior superior a 55 dB(A),
expresso pelo indicador Lden, e superior a 45 dB(A), expresso pelo indicador Ln;
Ponto 3 - Até à classificação das zonas sensíveis e mistas a que se referem os nºs 2 e 3 do artigo 6º, para
efeitos de verificação do valor limite de exposição, aplicam-se aos recetores sensíveis os valores limites
de Lden igual ou inferior a 63 dB(A) e Ln igual ou inferior a 53 dB(A).

2.2. Instrumentação e Medições
As medições foram efetuadas com recurso a equipamento de medição e ensaio adequado,
nomeadamente:
- Sonómetro Analisador, de classe de precisão 1, Marca Solo 01 dB, Modelo Solo Premium, nº de
Série 61277 e respetivo calibrador acústico Rion NC-74 nº de Série 34683822.
Data da Última Verificação Periódica: Setembro de 2015 – CACV1061/15
- Termo-anemómetro Marca Amprobe, Modelo TMA10, SN 08090196, Certificados de Calibração
AEROMETROLOGIE T12-18908.
Previamente ao início das medições, foi verificado o bom funcionamento do sonómetro, bem como os
respetivos parâmetros de configuração. No início e no final de cada série de medições procedeu-se à
calibração do sonómetro. O valor obtido no final do conjunto de medições não diferiu do inicial mais do
que 0,5 dB(A). Quando este desvio é excedido o conjunto de medições não é considerado válido e é
repetido com outro equipamento conforme ou depois de identificado e devidamente corrigida a causa
do desvio, de acordo com os procedimentos definidos no Manual da Qualidade do Laboratório.
No ponto exterior as medições de longa duração foram realizadas com o microfone do sonómetro
situado a uma altura de 1,2 m a 1,5 m acima do solo, ou a uma altura de 3,8 m a 4,2 m do solo, em
função da cota do recetor sensível avaliado.
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As considerações expressas neste estudo seguem o estipulado no Regulamento Geral do Ruído, DecretoLei n.º 9/2007, de 17 de Janeiro, pelo que o principal parâmetro a considerar é o L Aeq (nível sonoro
contínuo equivalente).
No caso de se recorrer à técnica de amostragem é fundamental o conhecimento prévio do regime de
funcionamento da fonte no período de referência em análise e no intervalo de tempo de longa duração
em questão, para a escolha dos intervalos de tempo de medição (momento de recolha das medições,
número de medições e respetiva duração).
Para fontes que não apresentem marcadas flutuações do nível sonoro ao longo do intervalo de tempo
de referência nem marcados regimes de sazonalidade, deverão ser caracterizados pelo menos dois dias,
cada um com pelo menos uma amostra, em cada um dos períodos de referência que estejam em causa.
Por amostra entende-se um intervalo de tempo de observação que pode conter uma ou mais medições.
A média logarítmica de várias medições é calculada com a equação a seguir apresentada:
𝑛

𝐿𝐴𝑒𝑞,𝑇

1
= 10 × 𝑙𝑔 [ ∑ 10(𝐿𝐴𝑒𝑞,𝑡 )𝑖/10 ]
𝑛
𝑖=1

Onde:
- n é o número de medições,
- (𝐿𝐴𝑒𝑞,𝑡 )𝑖 é o valor do nível sonoro correspondente à medição i.
Para fontes que apresentem marcadas flutuações do nível sonoro ao longo do intervalo de tempo de
referência que se apresentem associadas a ciclos distintos de funcionamento da fonte, devem ser
efetuadas pelo menos duas amostras por ciclo. Para obter o valor do indicador de longa duração,
mantém-se a necessidade de efetuar recolhas em pelo menos dois dias.
Quando é possível identificar a ocorrência de ciclos no ruído que se pretende caracterizar, deve ser
aplicada a seguinte equação:
𝑛
1
𝐿𝐴𝑒𝑞,𝑇 = 10 × 𝑙𝑔 [ ∑ 𝑡𝑖 × 10(𝐿𝐴𝑒𝑞,𝑡)𝑖/10 ]
𝑇
𝑖=1

Onde:
- n é o número de medições,
- 𝑡𝑖 é a duração do ciclo i,
- (𝐿𝐴𝑒𝑞,𝑡 )𝑖 é o valor do nível sonoro correspondente à medição i.
- 𝑇 = ∑ 𝑡𝑖 corresponde à duração total de ocorrência do ruído a caracterizar, no período de
referência em análise.
A duração de cada medição é determinada fundamentalmente pela estabilização do sinal sonoro em
termos de LAeq,t, a avaliar pelo operador do sonómetro. Regra geral, para ensaios no interior, a duração
mínima de cada medição deve ser de 10 minutos; para ensaios no exterior, a duração mínima deve ser
de 15 minutos devido, normalmente, à multiplicidade de fontes e à variabilidade das condições de
propagação que influenciam o registo de medição.
Sempre que a fonte sonora for caracterizada por acontecimentos acústicos discretos, o valor do
indicador de longa duração Ld, Le, Ln ou LAeq,T (mensal), pode ser calculado a partir dos valores médios de
níveis de exposição sonora LAE associados a cada tipo de acontecimentos, ponderados em função das
suas ocorrências relativas no intervalo de tempo de longa duração em causa.
Para cada tipo de acontecimento acústico discreto tem-se
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𝑇
𝐿𝐴𝑒𝑞,𝑇 = ̅̅̅̅̅
𝐿𝐴𝐸 + 10 × 𝑙𝑔 𝑛 − 10 × 𝑙𝑔( )
𝑡0
Onde:
- 𝐿𝐴𝐸 é o nível de exposição sonora média de n acontecimentos acústicos do mesmo tipo, no
intervalo de tempo T (em segundos),
- 𝑡0 =1 segundo.
Assim, as amostragens foram efetuadas em conformidade com o Procedimento Interno do Laboratório,
2 amostragens de 15 minutos cada, em 1 dia, e uma amostragem de 15 minutos em outro dia, e a
realização de uma amostragem acrescida quando ocorrem diferenciais superiores a 5 dB entre amostras.
Transcrevem-se em seguida os textos associados e julgados relevantes, do Guia Prático para Medições
de Ruído Ambiente (APA, 2011):
A duração de cada medição é determinada fundamentalmente pela estabilização do sinal sonoro em
termos de LAeq,t, a avaliar pelo operador do sonómetro. Regra geral, para ensaios no interior, a duração
mínima de cada medição deve ser de 10 minutos; para ensaios no exterior, a duração mínima deve ser
de 15 minutos devido, normalmente, à multiplicidade de fontes e à variabilidade das condições de
propagação que influenciam o registo de medição.
… Se a diferença entre os níveis LAeq,T / LAeq,t do ruído ambiente, obtidos nas várias amostras/medições,
for superior a 5dB(A), deve realizar-se uma ou mais amostras/medições adicionais, a não ser que o(s)
ruído(s) particular(es) em avaliação justifique(m) essa diferença, como pode ser o exemplo de uma fonte
com ciclos de funcionamento bem distintos do ponto de vista acústico (justificação a constar do
relatório).
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3. RESULTADOS OBTIDOS E CONCLUSÕES
3.1. Dados Obtidos
Os resultados (médios) das medições de ruído ambiente, realizadas para os Períodos considerados são
apresentados nos quadros seguintes.
Os resultados são válidos nas condições do ruído verificadas nos momentos em que decorreram as
medições, as quais podem ser assumidas como representativas da média anual.
Ponto 1 - Período Diurno (07h-20h) - Medições de Ruído Ambiente
ID

Data

Intervalo de LAeq fast LAeq imp. Componentes
medição
[dB(A)] [dB(A)] Penalizantes

Das

Tonais:

Med.1
14:18
26-10-2015

Não
52,3

57,9

Mem.

às

Impulsivas:

#1

14:33

Não

Das

Tonais:

Med.2
14:34
26-10-2015

Não
51,8

57,9

Mem.

às

Impulsivas:

#2

14:49

Não

Das

Tonais:

Med.3
10:46
27-10-2015

Não
52,9

56,2

Mem.

às

Impulsivas:

#19

11:01

Não

Observações

Tráfego rodoviário da EN208 audível;
atividade humana e natureza (fonação
animal e interação vento/vegetação)
audível.
Temp. 13ºC; Vel. Vento 0-2 m/s;
Dir. Vento de SW para NE.
Tráfego rodoviário da EN208 audível;
atividade humana e natureza (fonação
animal e interação vento/vegetação)
audível.
Temp. 13ºC; Vel. Vento 0-2 m/s;
Dir. Vento de SW para NE.
Tráfego rodoviário da EN208 audível;
atividade humana e natureza (fonação
animal e interação vento/vegetação)
audível.
Temp. 11ºC; Vel. Vento 1-2 m/s;
Dir. Vento de SW para NE.

Ponto 1 - Período do Entardecer (20h-23h) - Medições de Ruído Ambiente
ID

Data

Intervalo de LAeq fast LAeq imp. Componentes
medição
[dB(A)] [dB(A)] Penalizantes

Das

Tonais:

Med.1
20:14
26-10-2015

Não
48,3

52,8

Mem.

às

Impulsivas:

#7

20:29

Não

Das

Tonais:

Med.2
20:33
26-10-2015

Não
46,8

51,7

Mem.

às

Impulsivas:

#8

20:48

Não

Das

Tonais:

Med.3
22:34
27-10-2015

Não
45,9

49,2

Mem.

às

Impulsivas:

#24

22:49

Não

Observações

Tráfego rodoviário da EN208 audível;
natureza (fonação animal e interação
vento/vegetação) audível.
Temp. 12ºC; Vel. Vento 1-2 m/s;
Dir. Vento de SW para NE.
Tráfego rodoviário da EN208 audível;
natureza (fonação animal e interação
vento/vegetação) audível.
Temp. 11ºC; Vel. Vento 1-2 m/s;
Dir. Vento de SW para NE.
Tráfego rodoviário da EN208 audível;
natureza (fonação animal e interação
vento/vegetação) audível.
Temp. 10ºC; Vel. Vento 0-2 m/s;
Dir. Vento de S para N.
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Ponto 1 - Período Noturno (23h-07h) - Medições de Ruído Ambiente
ID

Data

Intervalo de LAeq fast LAeq imp. Componentes
medição
[dB(A)] [dB(A)] Penalizantes

Das

Tonais:

Med.1
23:18
26-10-2015

Não
47,5

50,9

Mem.

às

Impulsivas:

#13

23:33

Não

Das

Tonais:

Med.2
23:34
26-10-2015

Não
45,7

50,6

Mem.

às

Impulsivas:

#14

23:49

Não

Das

Tonais:

Med.3
23:06
27-10-2015

Não
44,8

50,2

Mem.

às

Impulsivas:

#25

23:21

Não

Observações

Tráfego rodoviário da EN208 audível;
natureza (fonação animal e interação
vento/vegetação) audível.
Temp. 12ºC; Vel. Vento 1-2 m/s;
Dir. Vento de SW para NE.
Tráfego rodoviário da EN208 audível;
natureza (fonação animal e interação
vento/vegetação) audível.
Temp. 11ºC; Vel. Vento 0-2 m/s;
Dir. Vento de SW para NE.
Tráfego rodoviário da EN208 audível;
natureza (fonação animal e interação
vento/vegetação) audível.
Temp. 10ºC; Vel. Vento 0-2 m/s;
Dir. Vento de S para N.

Ponto 2 - Período Diurno (07h-20h) - Medições de Ruído Ambiente
ID

Data

Intervalo de LAeq fast LAeq imp. Componentes
medição
[dB(A)] [dB(A)] Penalizantes

Das

Tonais:

Med.1
15:03
26-10-2015

Não
52,3

57,9

Mem.

às

Impulsivas:

#3

15:18

Não

Das

Tonais:

Med.2
15:19
26-10-2015

Não
53,7

57,3

Mem.

às

Impulsivas:

#4

15:34

Não

Das

Tonais:

Med.3
11:14
27-10-2015

Não
51,6

57,0

Mem.

às

Impulsivas:

#20

11:29

Não

Observações

Tráfego rodoviário da EN317 audível;
Tráfego da EN218 pouco audível; atividade
humana e natureza (fonação animal e
interação vento/vegetação) audível.
Temp. 13ºC; Vel. Vento 1-2 m/s;
Dir. Vento de SW para NE.
Tráfego rodoviário da EN317 audível;
Tráfego da EN218 pouco audível; atividade
humana e natureza (fonação animal e
interação vento/vegetação) audível.
Temp. 13ºC; Vel. Vento 1-2 m/s;
Dir. Vento de SW para NE.
Tráfego rodoviário da EN317 audível;
Tráfego da EN218 pouco audível; atividade
humana e natureza (fonação animal e
interação vento/vegetação) audível.
Temp. 12ºC; Vel. Vento 1-2 m/s;
Dir. Vento de SW para NE.
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Ponto 2 - Período do Entardecer (20h-23h) - Medições de Ruído Ambiente
ID

Data

Intervalo de LAeq fast LAeq imp. Componentes
medição
[dB(A)] [dB(A)] Penalizantes

Das

Tonais:

Med.1
20:55
26-10-2015

Não
48,9

53,4

Mem.

às

Impulsivas:

#9

21:10

Não

Das

Tonais:

Med.2
21:11
26-10-2015

Não
49,2

52,8

Mem.

às

Impulsivas:

#10

21:26

Não

Das

Tonais:

Med.3
22:08
27-10-2015

Não
50,4

55,8

Mem.

às

Impulsivas:

#23

22:23

Não

Observações

Tráfego rodoviário da EN317 audível;
Tráfego rodoviário da EN218 pouco audível;
natureza (fonação animal e interação
vento/vegetação) audível.
Temp. 11ºC; Vel. Vento 1-2 m/s;
Dir. Vento de SW para NE.
Tráfego rodoviário da EN317 audível;
Tráfego rodoviário da EN218 pouco audível;
natureza (fonação animal e interação
vento/vegetação) audível.
Temp. 11ºC; Vel. Vento 1-2 m/s;
Dir. Vento de SW para NE.
Tráfego rodoviário da EN317 audível;
Tráfego rodoviário da EN218 pouco audível;
natureza (fonação animal e interação
vento/vegetação) audível.
Temp. 10ºC; Vel. Vento 1-2 m/s;
Dir. Vento de S para N.

Ponto 2 - Período Noturno (23h-07h) - Medições de Ruído Ambiente
ID

Data

Intervalo de LAeq fast LAeq imp. Componentes
medição
[dB(A)] [dB(A)] Penalizantes

Das

Tonais:

Med.1
23:56
26-10-2015

Não
47,2

51,7

Mem.

às

Impulsivas:

#15

0:11

Não

Das

Tonais:

Med.2
0:12
27-10-2015

Não
46,4

51,3

Mem.

às

Impulsivas:

#16

0:27

Não

Das

Tonais:

Med.3
23:28
27-10-2015

Não
46,5

49,8

Mem.

às

Impulsivas:

#26

23:43

Não

Observações

Tráfego rodoviário da EN317 audível;
Tráfego rodoviário da EN218 pouco audível;
natureza (fonação animal e interação
vento/vegetação) audível.
Temp. 11ºC; Vel. Vento 0-2 m/s;
Dir. Vento de SW para NE.
Tráfego rodoviário da EN317 audível;
Tráfego rodoviário da EN218 pouco audível;
natureza (fonação animal e interação
vento/vegetação) audível.
Temp. 10ºC; Vel. Vento 0-2 m/s;
Dir. Vento de SW para NE.
Tráfego rodoviário da EN317 audível;
Tráfego rodoviário da EN218 pouco audível;
natureza (fonação animal e interação
vento/vegetação) audível.
Temp. 9ºC; Vel. Vento 1-2 m/s;
Dir. Vento de S para N.
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Ponto 3 - Período Diurno (07h-20h) - Medições de Ruído Ambiente
ID

Data

Intervalo de LAeq fast LAeq imp. Componentes
medição
[dB(A)] [dB(A)] Penalizantes

Das

Tonais:

Med.1
15:46
26-10-2015

Não
44,6

49,1

Mem.

às

Impulsivas:

#5

16:01

Não

Das

Tonais:

Med.2
16:02
26-10-2015

Não
42,4

48,5

Mem.

às

Impulsivas:

#6

16:17

Não

Das

Tonais:

Med.3
11:38
27-10-2015

Não
45,6

51,0

Mem.

às

Impulsivas:

#21

11:53

Não

Observações

Tráfego rodoviário local esporádico pouco
audível; atividade humana e natureza
(fonação animal e interação
vento/vegetação) audível.
Temp. 13ºC; Vel. Vento 0-2 m/s;
Dir. Vento de SW para NE.
Tráfego rodoviário local esporádico pouco
audível; atividade humana e natureza
(fonação animal e interação
vento/vegetação) audível.
Temp. 13ºC; Vel. Vento 0-2 m/s;
Dir. Vento de SW para NE.
Tráfego rodoviário local esporádico pouco
audível; atividade humana e natureza
(fonação animal e interação
vento/vegetação) audível.
Temp. 12ºC; Vel. Vento 0-2 m/s;
Dir. Vento de SW para NE.

Ponto 3 - Período do Entardecer (20h-23h) - Medições de Ruído Ambiente
ID

Data

Intervalo de LAeq fast LAeq imp. Componentes
medição
[dB(A)] [dB(A)] Penalizantes

Das

Tonais:

21:33

Não

Med.1
26-10-2015

42,6

46,0

Mem.

às

Impulsivas:

#11

21:48

Não

Das

Tonais:

Med.2
21:49
26-10-2015

Não
39,2

45,3

Mem.

às

Impulsivas:

#12

22:04

Não

Das

Tonais:

Med.3
21:44
27-10-2015

Não
40,7

45,1

Mem.

às

Impulsivas:

#22

21:59

Não

Observações

Tráfego rodoviário local esporádico pouco
audível; natureza (fonação animal e
interação vento/vegetação) audível.
Temp. 11ºC; Vel. Vento 0-2 m/s;
Dir. Vento de SW para NE.
Tráfego rodoviário local esporádico pouco
audível; natureza (fonação animal e
interação vento/vegetação) audível.
Temp. 11ºC; Vel. Vento 0-2 m/s;
Dir. Vento de SW para NE.
Tráfego rodoviário local esporádico pouco
audível; natureza (fonação animal e
interação vento/vegetação) audível.
Temp. 11ºC; Vel. Vento 1-2 m/s;
Dir. Vento de S para N.

Os resultados do ensaio referem-se exclusivamente aos valores medidos no local identificado no presente relatório.
Este relatório só pode ser produzido na íntegra, exceto quando haja autorização expressa da Sonometria.
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Ponto 3 - Período Noturno (23h-07h) - Medições de Ruído Ambiente
ID

Data

Intervalo de LAeq fast LAeq imp. Componentes
medição
[dB(A)] [dB(A)] Penalizantes

Das

Tonais:

0:34

Não

Med.1
27-10-2015

38,3

41,7

Mem.

às

Impulsivas:

#17

0:49

Não

Das

Tonais:

0:50

Não

Med.2
27-10-2015

39,4

43,0

Mem.

às

Impulsivas:

#18

1:05

Não

Das

Tonais:

0:01

Não

Med.3
28-10-2015

35,9

39,2

Mem.

às

Impulsivas:

#27

0:16

Não

Observações

Natureza (fonação animal e interação
vento/vegetação) audível.
Temp. 10ºC; Vel. Vento 0-2 m/s;
Dir. Vento de SW para NE.

Natureza (fonação animal e interação
vento/vegetação) audível.
Temp. 10ºC; Vel. Vento 0-2 m/s;
Dir. Vento de SW para NE.

Natureza (fonação animal e interação
vento/vegetação) audível.
Temp. 9ºC; Vel. Vento 0-2 m/s;
Dir. Vento de S para N.

3.2. Condições atmosféricas
A correção meteorológica Cmet assume o seguinte valor:
Cmet = 0 se dp ≤ 10(hs+hr)
Onde:
hs – Altura relativa da(s) fonte(s) em metros.
hr – Altura relativa do microfone em metros.
dp – Distância linear entre a(s) fonte(s) e o microfone (ou entre a fonte e o recetor) em metros.
No caso em apreço as medições efetuadas pretenderam caraterizar o ambiente sonoro global existente,
pelo que se considera que os resultados obtidos são independentes das condições atmosféricas.

3.3. Condições de emissão sonora
Assume-se, não sendo notada condições anómalas das fontes existentes, que o ruído resultante da
conjugação atual das principais fontes de ruído existentes, aquando das medições, é representativa da
média anual, pelo que se considera que os resultados podem ser considerados respetivos da média
anual.

3.4. Avaliação dos Valores Limite de Exposição
(verificação do artigo 11º, do Regulamento Geral do Ruído)
(*) O traçado do projeto ao projeto da EN / ER 218 - Ponte sobre o Rio Maças, desenvolve-se no concelho
de Vimioso. De acordo com a informação fornecida pelo referido Município e de acordo com a carta de
zonamento acústico do respetivo Plano Diretor Municipal, de 2015, os recetores sensíveis avaliados
localizam-se no perímetro urbano de Carção, classificado como Zona Mista.
Neste contexto os limites legais a verificar junto dos recetores sensíveis (artigo 11º, do RGR) são:
 Lden ≤ 65 dB(A) e Ln ≤ 55 dB(A).
Os resultados do ensaio referem-se exclusivamente aos valores medidos no local identificado no presente relatório.
Este relatório só pode ser produzido na íntegra, exceto quando haja autorização expressa da Sonometria.
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De acordo com os valores expostos nos quadros anteriores, temos os seguintes indicadores de longa
duração:
Ponto 1: Ld ≈ 52 dB(A) ; Le ≈ 47 dB(A); Ln ≈ 46 dB(A); Lden ≈ 54 dB(A).
Ponto 2: Ld ≈ 53 dB(A) ; Le ≈ 50 dB(A); Ln ≈ 47 dB(A); Lden ≈ 55 dB(A).
Ponto 3: Ld ≈ 44 dB(A) ; Le ≈ 41 dB(A); Ln ≈ 38 dB(A); Lden ≈ 46 dB(A).
De acordo com os resultados apresentados anteriormente, considerados respetivos da média anual, os
indicadores de longa duração Lden e Ln obtidos cumprem os limites aplicáveis [Zona Mista – Lden ≤ 65
dB(A) e Ln ≤ 55 dB(A)] nos pontos de medição Ponto 1, Ponto 2 e Ponto 3.

3.5. Interpretação dos Resultados e Conclusões
Perante os resultados obtidos, conclui-se os níveis sonoros de longa duração na área de potencial
influência acústica do projeto da EN / ER 218 - Ponte sobre o Rio Maças, caracterizados pelos pontos de
medição Ponto 1 a Ponto 3 cumprem os limites legais expressos no artigo 11.º do DL 9/2007, associados
a recetores sensíveis localizados em Zona Mista.
Os pareceres e as opiniões assinalados com (*) não estão incluídos no âmbito da acreditação.

30-12-2015
Elaborado:
Assinatura

Verificado e Aprovado por:

(Rui Leonardo)
(Técnico de Laboratório)

Os resultados do ensaio referem-se exclusivamente aos valores medidos no local identificado no presente relatório.
Este relatório só pode ser produzido na íntegra, exceto quando haja autorização expressa da Sonometria.

(Vitor Rosão)
(Diretor Técnico)
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ANEXOS
A | Plano de Amostragens
B | Certificado de Acreditação (L0535)
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A | PLANO DE AMOSTRAGENS
Este anexo tem como objetivo apresentar a análise efetuada em termos de representatividade do Plano
de mostragens selecionado.
1- Qual o Plano de Amostragens usado no presente Estudo?
 Plano Geral;  Outro Plano.
2- Descrição geral do tipo(s) de fonte(s) de ruído em análise:
 Tráfego rodoviário;  Tráfego ferroviário;  Tráfego aéreo;  Indústria;  Outra (Natureza)
Especificidade da fonte com influência na representatividade: Nada a assinalar
3- Descrição e justificação da adequabilidade do Plano de Amostragens Geral para o presente Estudo:
Descrição do Plano de Amostragens Geral: 2 amostras de 10/15 minutos (interior/exterior) em 1 dia
e 1 amostra de 10/15 minutos em outro dia. Se a diferença entre amostragens for superior a 5 dB
realizar nova amostragem.
Justificação do Plano de Amostragens Geral: A informação administrativa obtida e o observado in situ
não evidenciam qualquer caraterística especial da fonte de ruído em apreço que permita concluir, à
partida, pela inadequabilidade do Plano de Amostragens geral para o presente Estudo.
4- Descrição e justificação da adequabilidade do Outro Plano de Amostragens para o presente Estudo:
Descrição do Outro Plano de Amostragens: Nada a assinalar.
Justificação do Outro Plano de Amostragens: Nada a assinalar.
5- Comentário:
Nada a assinalar.

Os resultados do ensaio referem-se exclusivamente aos valores medidos no local identificado no presente relatório.
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B | CERTIFICADO DE ACREDITAÇÃO (L0535)
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EN / ER 218
Ponte sobre o Rio Maçãs e acessos

Projeto base
P16.1 - ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL (EIA)
ANEXOS

ANEXO 6 – PEÇAS DESENHADAS DO
PROJETO BASE

Em cópias deste desenho com formato diferente do A1 atender à escala gráfica

A= 140
R= oo

P1

E1

P2

P3

P4

P5

P6

P7

0+600

E2

0+800

PLANTA GERAL
A1=1:500 / A3=1:1000

E1

P1

P2

P3

P4

P5

P6

P7

E2

i=6.000%

600
0+600

ALÇADO GERAL

ESTE DOCUMENTO É PROPRIEDADE DA TPF PLANEGE, SA. E NÃO PODE SER REPRODUZIDO, DIVULGADO OU FORNECIDO A TERCEIROS SEM AUTORIZAÇÃO EXPRESSA.

A1=1:500 / A3=1:1000

TABULEIRO - SECÇÃO TRANSVERSAL TIPO A MEIO VÃO

TABULEIRO - SECÇÃO TRANSVERSAL TIPO SOBRE OS PILARES

A1=1:50 / A3=1:100

A1=1:50 / A3=1:100

ESTUDO PRÉVIO

EN/ER 218
PONTE SOBRE O RIO MAÇÃS E ACESSOS

Ponte Sobre o Rio Maçãs
Viaduto ao Km 0+580
Definição geral - Planta, Alçado e Secções

768_P08-P-201-00

Em cópias deste desenho com formato diferente do A1 atender à escala gráfica

R= oo
A= 170

A = 170

E1

P1

P2

P3

P4

1+800

P5
2+400

E2

PLANTA FUNDAÇÕES
A1=1:1250 / A3=1:2500

R= 180
A= 120

A= 120
R= oo

0
12 0
A= 18
R=
i=6.000%

Rv=9500

E1
A=170

P1

P2

P3

P4

P5

R=oo
R=oo

A=120

A=120

R=180

500
1+800

2+400

CORTE LONGITUDINAL
A1=1:1250 / A3=1:2500

Cheia
T=100

Rio Maçãs

ESTE DOCUMENTO É PROPRIEDADE DA TPF PLANEGE, SA. E NÃO PODE SER REPRODUZIDO, DIVULGADO OU FORNECIDO A TERCEIROS SEM AUTORIZAÇÃO EXPRESSA.

E2

ESTUDO PRÉVIO

EN/ER 218
PONTE SOBRE O RIO MAÇÃS E ACESSOS

Ponte Sobre o Rio Maçãs
Definição Geral
Planta de Fundações e Corte Longitudinal

768_P08-P-304-00

Em cópias deste desenho com formato diferente do A1 atender à escala gráfica

ENCONTRO E1

PILAR P1

PILARES P2 e P3

ESTE DOCUMENTO É PROPRIEDADE DA TPF PLANEGE, SA. E NÃO PODE SER REPRODUZIDO, DIVULGADO OU FORNECIDO A TERCEIROS SEM AUTORIZAÇÃO EXPRESSA.

PILAR P4

PILAR P5

ENCONTRO E2

TABULEIRO - CORTE LONGITUDINAL
A1=1:250 / A3=1:500

ESTUDO PRÉVIO

EN/ER 218
PONTE SOBRE O RIO MAÇÃS E ACESSOS

Ponte Sobre o Rio Maçãs
Tabuleiro
Corte Longitudinal

768_P08-P-305-00

Em cópias deste desenho com formato diferente do A1 atender à escala gráfica

TABULEIRO - SECÇÃO TRANSVERSAL TIPO A MEIO VÃO CENTRAL

ESTE DOCUMENTO É PROPRIEDADE DA TPF PLANEGE, SA. E NÃO PODE SER REPRODUZIDO, DIVULGADO OU FORNECIDO A TERCEIROS SEM AUTORIZAÇÃO EXPRESSA.

A1=1:50 / A3=1:100

TABULEIRO - SECÇÃO TRANSVERSAL TIPO NOS PILARES P3 e P4
A1=1:50 / A3=1:100

TABULEIRO - SECÇÃO TRANSVERSAL TIPO NOS ENCONTROS
A1=1:50 / A3=1:100

ESTUDO PRÉVIO

EN/ER 218
PONTE SOBRE O RIO MAÇÃS E ACESSOS

Ponte Sobre o Rio Maçãs
Tabuleiro
Secções

768_P08-P-306-00

Em cópias deste desenho com formato diferente do A1 atender à escala gráfica
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PILARES P1 e P5 - ALÇADO LATERAL

PILARES P1 e P5 - ALÇADO FRONTAL

A1=1:200 / A3=1:400

A1=1:200 / A3=1:400

PILARES P1 e P5 - SAPATA
A1=1:200 / A3=1:400

PILARES P2 e P3 - ALÇADO LATERAL

PILARES P2 e P3 - ALÇADO FRONTAL

PILAR P4 - ALÇADO LATERAL

PILAR P4 - ALÇADO FRONTAL

A1=1:200 / A3=1:400

A1=1:200 / A3=1:400

A1=1:200 / A3=1:400

A1=1:200 / A3=1:400

PILAR P4 - SAPATA
A1=1:200 / A3=1:400

PILARES P2 e P3 - SAPATA
A1=1:200 / A3=1:400

ESTUDO PRÉVIO

EN/ER 218
PONTE SOBRE O RIO MAÇÃS E ACESSOS

Ponte Sobre o Rio Maçãs
Pilares e Fundações
Alçados e Plantas

768_P08-P-307-00

Em cópias deste desenho com formato diferente do A1 atender à escala gráfica

ENCONTROS - PLANTA DE FUNDAÇÕES
A1=1:100 / A3=1:200

ENCONTROS - ALÇADO FRONTAL
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A1=1:100 / A3=1:200

ENCONTROS - ALÇADO LATERAL
A1=1:100 / A3=1:200

ENCONTRO - ALÇADO LATERAL
A1=1:100 / A3=1:200

ESTUDO PRÉVIO

EN/ER 218
PONTE SOBRE O RIO MAÇÃS E ACESSOS

Ponte Sobre o Rio Maçãs
Encontro E1 e E2
Planta e Alçados

768_P08-P-308-00

Em cópias deste desenho com formato diferente do A1 atender à escala gráfica

CORNIJA PRÉ-FABRICADA - ALÇADO
A1=1:10 / A3=1:20

CORNIJA PRÉ-FABRICADA - PORMENOR
A1=1:5 / A3=1:10

PASSEIOS - PENDENTE TRANSVERSAL PARA DENTRO
A1=1:10 / A3=1:20

CORNIJA PRÉ-FABRICADA - PLANTA

É
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A1=1:10 / A3=1:20

PASSEIOS - PENDENTE TRANSVERSAL PARA FORA
A1=1:10 / A3=1:20

CORNIJA PRÉ-FABRICADA- PORMENOR

PORMENOR DE LIGAÇÃO ENTRE MÓDULOS- PLANTA

A1=1:5 / A3=1:10

A1=1:5 / A3=1:10

ESTUDO PRÉVIO

EN/ER 218
PONTE SOBRE O RIO MAÇÃS E ACESSOS

Ponte Sobre o Rio Maçãs
Passeios e Cornija Pré-Fabricada
Cortes e Pormenores

768_P08-P-309-00

Em cópias deste desenho com formato diferente do A1 atender à escala gráfica

SECÇÃO TRANSVERSAL
A1=1:10 / A3=1:20

GUARDA-CORPOS - ALÇADO
A1=1:10 / A3=1:20

1

1
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SUMIDOURO DE PAVIMENTO - CORTE
A1=1:5 / A3=1:10

ARO
A1=1:5 / A3=1:10

CHAPA DE FIXAÇÃO DAS GUARDAS
A1=1:2 / A3=1:4

CHAPA DE FIXAÇÃO DAS GUARDAS
CORTE 1-1
A1=1:2 / A3=1:4

GRELHA
A1=1:5 / A3=1:10

ESTUDO PRÉVIO

EN/ER 218
PONTE SOBRE O RIO MAÇÃS E ACESSOS

Ponte Sobre o Rio Maçãs
Guarda-Corpos e Sumidouro
Cortes e Pormenores

768_P08-P-310-00
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