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1 DETERMINAÇÃO E AVALIAÇÃO DE IMPACTES AMBIENTAIS
1.1 CONSIDERAÇÕES PRÉVIAS
1.1.1 Enquadramento Metodológico
O presente Estudo de Impacte Ambiental (Volume 06) é composto pelos seguintes documentos:
Tomo 6.1 – Resumo Não Técnico
Tomo 6.2 – Relatório Síntese
Sub-Tomo 6.2.1 – Introdução e Descrição do Projeto
Sub-Tomo 6.2.2 – Caracterização Ambiental
Sub-Tomo 6.2.3 - Avaliação de Impactes, Avaliação de Alternativas e Medidas Mitigadoras
Tomo 6.3 – Peças Desenhadas
Tomo 6.4 - Anexos
Neste Sub-Tomo 6.2.3 são identificados, caracterizados e avaliados os principais impactes ambientais (positivos e
negativos) associados aos descritores analisados no Sub-Tomo 6.2.2 (Caracterização Ambiental) para as fases de
construção e exploração do projeto.
Em termos metodológicos, e tal como já referido no Sub-Tomo 6.2.1, são estudadas nesta etapa do EIA as ações ou
atividades relacionadas com o projeto suscetíveis de causarem impactes, recorrendo-se a técnicas apropriadas para a
sistematização da análise e avaliação de impactes.
Assim, esta etapa do estudo fundamenta-se, essencialmente, na análise conjunta dos seguintes elementos:
▪ resultados da etapa de "scoping", que respeita à inventariação dos aspetos ambientais críticos e áreas sensíveis de
acordo com as características do empreendimento e da área de implantação;
▪ situação ambiental de referência (projeção da situação ambiental atual), especialmente no que concerne a locais
sensíveis e aspetos ambientais críticos;
▪ informações sobre o projeto, particularmente no que se refere a ações potencialmente geradoras de impactes
importantes (nas fases de construção, exploração e desativação do empreendimento);
▪ expectativas da população e entidades locais face ao empreendimento.
Em termos metodológicos a avaliação da magnitude e significância dos impactes associados a um determinado
empreendimento é estabelecida a partir de dois cenários:
▪ o cenário da situação ambiental de referência, que constitui o cenário da projeção da situação atual do ambiente para
o ano horizonte considerado sem implementação do projeto;
▪ e o cenário esperado no ano horizonte (2044), considerando as implicações que o projeto irá induzir.
A essência da avaliação de impactes reside na elaboração e comparação de cenários ambientais: o quadro atual sem o
empreendimento serviu como situação de referência (considerando a evolução da situação atual sem o projeto ou de forma
mais simplista a situação atual – atendendo não ser previsível uma evolução significativa do contexto presente ou pelo
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contrário uma degradação da situação existente caso não haja uma intervenção como a estudada), contra o qual se
confronta o cenário que considera as tendências ambientais com a intervenção em avaliação.
Considera-se pois a avaliação comparativa com a Alternativa Zero – avaliação da evolução da situação atual sem
implantação do projeto.
A estruturação dessa metodologia desenvolveu-se a partir da análise integrada das diferentes componentes ambientais,
considerando-se três etapas, a saber:
Etapa 1 – Identificação das ações geradoras de impactes ambientais e correlação entre cada uma das atividades
previstas com os respetivos aspetos ambientais.
Etapa 2 – Identificação, caracterização e avaliação dos possíveis impactes ambientais.
Etapa 3 – Proposição de medidas mitigadoras e plano de monitorização.
Considerando este faseamento, a organização para o desenvolvimento da análise dos impactes baseou-se na ordem
apresentada a seguir:
1. Conhecimento das atividades previstas em cada etapa. A equipa responsável pela elaboração deste EIA analisou
os principais aspetos técnicos do projeto, designadamente nas suas várias especialidades e componentes e os
procedimentos construtivos elaborados para o desenvolvimento da obra, sendo identificadas as atividades previstas
que implicassem potenciais alterações ambientais e sociais, constituindo, assim, as fases e ações do empreendimento.
2. Diagnóstico das Áreas de Influência/Seleção dos elementos de análise. Foi realizada uma análise da
caracterização e de diagnóstico da área diretamente e indiretamente afetada, considerando os pontos de vista
referentes aos aspetos biofísicos e socioeconómicos, para então selecionar aqueles que poderão apresentar uma
importância maior, em função das características do projeto proposto.
3. Definição de Critérios
Dessa forma, a matriz de identificação de impactes tem como estruturação básica os componentes dos seguintes conjuntos
de variáveis: de um lado as ações necessárias à construção e exploração do projeto, de outro, os componentes ambientais
referentes ao meio ambiente, passível de sofrer os efeitos dessas ações. Esta avaliação comparativa de cenários permite:
▪ Identificação dos impactes: definição dos potenciais impactes associados às ações geradoras consideradas;
▪ Previsão e medição dos impactes: determinação das características e magnitude dos impactes;
▪ Interpretação dos impactes: determinação da importância de cada impacte em relação ao fator ambiental afetado,
quando analisado isoladamente;
▪ Valoração dos impactes: determinação da importância relativa de cada impacte, quando comparado aos demais
impactes associados a outros aspetos ou fatores ambientais.
As principais características dos impactes ambientais contempladas na análise, de forma sistemática, são as seguintes:
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▪ Natureza: negativo ou positivo;
▪ Probabilidade: certo, probabilidade alta, provável, probabilidade baixa;
▪ Extensão: local, regional ou nacional;
▪ Duração: curto prazo, médio prazo, longo prazo;
▪ Magnitude (ou grau de afetação da componente ambiental): nula, baixa, média ou alta.
A avaliação global dos impactes realizou-se com base nas características referidas e em outras informações, tais como a
perceção das expectativas da população, as características dos locais e dos aspetos ambientais considerados críticos e/ou
sensíveis e a capacidade de recuperação do meio, entre outras.
A metodologia de avaliação dos potenciais impactes ambientais e sociais baseia-se na descrição e avaliação dos mesmos
em concordância com os critérios apresentados no quadro seguinte.
O objetivo desta metodologia é minimizar a subjetividade inerente à avaliação da significância, ou seja, permitir a
replicabilidade na sua determinação. Note-se, no entanto, que a determinação da significância leva ainda em conta,
adicionalmente aos critérios descritos no contexto do impacte, i.e., a identidade e características do recetor do impacte, e o
cumprimento / incumprimento das normas, padrões ou limiares legais em vigor. Ou seja, a aplicação da metodologia
proposta é sempre ponderada pelas condições específicas de cada impacte, independentemente das combinações
propostas de extensão, duração e magnitude.
Quadro 1.1 – Critérios de Avaliação Geral dos Impactes Ambientais e Sociais
Critério
Natureza

Classes
Positivo

Uma mudança ambiental benéfica

Negativo

Uma mudança ambiental adversa

Certo
Probabilidade
(probabilidade de ocorrência
do impacte)

Probabilidade Alta
Provável
Probabilidade Baixa

Extensão
(área geográfica de
influência do impacte)
Duração
(período durante o qual os
impactes irão continuar)

Magnitude
(nível de alteração nas
funções sociais ou naturais)

Definição

Local

A ocorrência do impacte é certa
A ocorrência do impacte é muito provável
Existe uma possibilidade distinta de ocorrência do impacte
A ocorrência do impacte não é provável
A área de projeto

Regional

Concelhos de Coimbra, Penacova, Mortágua, Santa Comba Dão, Tondela e Viseu.

Nacional

Portugal

De curto prazo

Dentro de um período de 1 ano

De médio prazo

Num período de 1 a 4 anos

De longo prazo

Para todo o tempo de vida do projeto

Nula

Alteração nula ou insignificante nas funções ou aspetos sociais e/ou naturais

Baixa

Ligeira alteração nas funções ou aspetos sociais e/ou naturais

Média

Moderada alteração nas funções ou aspetos sociais e/ou naturais

Alta

Notável alteração nas funções ou aspetos sociais e/ou naturais
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Quadro 1.2 – Critérios de Avaliação da Significância dos Impactes Ambientais do Projeto em Análise
Nível de Significância

Relação com os Restantes Descritores do Impacte

Relação com as Medidas de Mitigação
Ambiental e Social

Neutro

-

Magnitude nula com qualquer combinação de outros descritores;

Não exige mais investigação, nem
mitigação ou gestão.

Impacte Pouco
Significativo
Baixo/Reduzido

-

Magnitude baixa, com qualquer combinação de outros
descritores (exceto no caso de duração de longo prazo e extensão
nacional);
Magnitude média, com extensão local e duração de curto prazo.

Não exige nenhuma medida de mitigação
específica, para além da aplicação das
boas práticas de gestão ambiental normais
ex. WB OP 4.01 (Banco Mundial)

-

Impacte Significativo
Médio/Moderado

-

Impacte Muito
Significativo Alto/Elevado

-

Magnitude baixa, com extensão nacional ou internacional e
duração de longo prazo;
Magnitude média, com qualquer combinação de outros
descritores (exceto local e curto prazo; e nacional e longo prazo);
Magnitude elevada, com extensão local e duração de curto prazo;
Magnitude média, com extensão nacional ou internacional e
duração de longo prazo;
Magnitude elevada, com qualquer combinação de outros
descritores (exceto extensão local e duração de curto prazo)

Exige mitigação e gestão para reduzir os
impactes a níveis aceitáveis (se for
negativo).
Deve influenciar uma decisão sobre o
projeto se o impacte não poder ser
mitigado ou gerido (se impacte negativo).

A Avaliação da Significância do impacte resulta da combinação da avaliação dos critérios de impacte apresentados no
Quadro 1.1, em particular a Extensão, Duração e Magnitude, de acordo com a com os critérios definidos, descritos no
Quadro 1.2. Desta forma, os impactes identificados são classificados, de acordo com a sua Significância (ou importância)
relativa aos demais impactes, nas seguintes categorias:
▪ Neutro;
▪ Pouco Significativo;
▪ Significativo;
▪ Muito Significativo.
Em termos de organização a avaliação de impactes encontra-se estruturada por troços, para a generalidade dos descritores,
sendo exceção os impactes de incidência regional, que não são específicos para cada troço do traçado em estudo, como
Clima, Alterações Climáticas, Saúde Humana ou Gestão de Resíduos.
No que respeita à faixa de afetação direta associada à implementação do projeto, considerou-se uma faixa média de
alargamento de 30 m (que integra o alargamento da plataforma e bermas – cerca de 15 m – assim como a extensão dos
aterros e escavações, cominhos paralelos, etc.). Também de acordo com o pressuposto metodológico definido, no caso da
Variante Nascente a Santa Comba Dão (Troço 4), em que o traçado é novo, considera-se uma faixa de afetação de 60 m.

1.1.2 Principais Atividades Geradoras de Impactes
De forma a enquadrar a identificação de impactes para os vários aspetos ambientais descritos, referem-se as principais
atividades ou ações associadas ao projeto e que serão responsáveis pela geração de impactes ambientais negativos e
positivos, consoante a fase de ocorrência a que se referem: Fase de Construção e Fase de Exploração.
1.1.2.1

Fase de Construção

Na fase de construção atende-se ao período previsto de obra, desde o seu início de preparação, as atividades decorrentes
da obra, a sua programação e número de trabalhadores envolvido. Terá início com a instalação de estaleiros de obra, ou
seja, de uma ou mais áreas de apoio à obra e com a implementação de um plano de desvios à circulação, por forma a
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assegurar que esta não será interrompida (embora os condicionamentos impostos representem por si só um impacte
temporários de significado, pelas restrições de circulação com consequentes traduções nos tempos de percurso).
A implantação desta(s) área(s) de apoio à obra poderá ser responsável pela geração de impactes, tendo em conta a
ocupação da área prevista, os seus acessos e a movimentação de veículos maquinarias, pessoas ao longo do corredor do
traçado a ser intervencionado.
Por outro lado, durante a construção, as atividades desenvolvidas também serão avaliadas enquanto ações geradoras de
impactes, pela produção e efluentes potencialmente poluentes (líquidos e gasosos), pelo funcionamento de maquinaria
(britadeiras, betoneiras, etc.), com eventual produção de poeiras, ruído, etc..
Na fase de obra as principais atividades que potencialmente poderão gerar impactes são:
▪ Implementação de acessos e de desvios de trafego;
▪ Desmatação e limpeza do terreno;
▪ Tratamento do terreno, operações de terraplenagens (aterros e escavações podendo se recorrer a desmontes a fogo);
▪ Recurso a materiais de empréstimo que garantam a qualidade necessária;
▪ Transporte e depósito, temporário ou definitivo, de terras e de materiais;
▪ Intervenções nas obras de arte existentes, ou construção de novas, sobretudo as de maior porte;
▪ Alteração dos padrões de drenagem superficial e subterrânea e incremento da erosão dos solos.
▪ Intervenções nas linhas de água decorrentes da realização de fundações de obras de arte especiais;
▪ Movimentação e operações com veículos e maquinaria pesados;
▪ Produção de águas residuais;
▪ Produção de resíduos sólidos de construção e demolição;
▪ Criação de empregos temporários diretos e indiretos:
▪ Monitoria de operação.
1.1.2.2

Fase de Exploração

Para esta fase, analisam-se os impactes relacionados com a gestão da operação e manutenção da rodovia, tendo
igualmente em consideração toda a envolvente do local e a área servida pela infraestrutura, sobretudo em termos de
acessibilidades.
Referem-se igualmente nesta fase incidências positivas relacionadas com os efeitos cumulativos gerados pelo projeto, ou
seja, os benefícios associados às melhorias introduzidas ao nível das condições de circulação e segurança rodoviária.
Importa pois ter uma visão abrangente do projeto e da sua articulação enquanto importante componente na estratégia
definida no âmbito do Plano Rodoviário Nacional.
Nesta fase, para além dos impactes negativos locais resultantes sobretudo da incomodidade gerada nas proximidades da
via pela circulação rodoviária (parte dela já existente atendendo à atual exploração do IP3), destacam-se os principais
impactes positivos, com uma área de influência espacial e temporal consideravelmente mais vasta, claramente associados
a dinâmicas positivas e benefícios sociais, económicos e ambientais, decorrentes da beneficiação da rede viária, a par da
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substancial melhoria das condições de circulação em termos de segurança rodoviária, questão esta que tem sido tão
penalizante no IP3.
Face ao exposto, dar-se-á ênfase, neste estudo, aos aspetos ambientais referidos, bem como a outras incidências
positivas identificadas, as quais, no fundo, constituem os benefícios próprios do empreendimento, não descurando
contudo outros que se possam revelar pontualmente importantes.
Para a fase de exploração, o ano horizonte considerado é o de 2044.
Tendo em consideração a tipologia do projeto e o caráter permanente assumido enquanto componente fundamental da rede
rodoviária nacional, não é considerada a fase de desativação, por não estar prevista nem para o ano horizonte, nem para
além deste.

1.1.3 Impactes Cumulativos e Incerteza na Avaliação de Impactes
Os impactes cumulativos, definidos como sendo os impactes que resultam do projeto, em associação com a presença de
outros projetos existentes ou previstos, bem como dos projetos complementares ou subsidiários, foram identificados nos
respetivos capítulos de cada descritor avaliado, atendendo à inventariação de empreendimentos similares existentes na
região, seja em construção, seja em exploração, suscetíveis de causar impactes que se adicionam aos identificados para o
presente empreendimento e, com isso incrementarem / diminuírem a magnitude e/ou significância dos mesmos.
Foi equacionada a relação do projeto proposto com outros, quer dependam ou não do mesmo Proponente (devem ser
identificados os possíveis problemas ambientais derivados de tais projetos correlacionados), numa lógica de avaliação
integrada de Impactes Cumulativos.
Na fase de construção serão função da potencial ocorrência de obras de grande dimensão em simultâneo com a presente,
o que, para o empreendimento em apreço se reveste de particular importância face à intensa utilização deste corredor por
várias infraestruturas de tipo linear (existentes, em construção, beneficiação e previstas).
Já na fase de exploração os impactes cumulativos podem ser positivos ou negativos:
▪ positivos, em função da beneficiação da rede viária e consequente melhoria da circulação do tráfego rodoviário, com
tradução nos incentivos socio económicos gerados na região;
▪ negativos, sobretudo no que respeita aos aspetos ecológicos e antrópicos, face à possibilidade de coexistência, num
espaço relativamente confinado, de mais uma barreira (no caso da Variante Nascente a Santa Comba Dão) barreiras
dificilmente transponíveis no território, que levem a consideráveis restrições nos habitats e nos movimentos naturais
da fauna terrestre, bem como nas atividades diárias da população e/ou em processos de maior constrangimento ao
desenvolvimento nas regiões que permanecem a nascente destas infraestruturas ou em enclaves entre as mesmas;
contudo, a consideração de diversas medidas de minimização dos impactes desta barreira, quer de incidência natural
quer humana, fazem prever impactes residuais de menor significância.
Quanto à incerteza na avaliação de impactes, esta encontra-se associada à sua identificação e previsão, uma vez que a
avaliação de impactes se fundamenta na análise comparativa de cenários futuros, cuja predição envolve sempre fatores de
incerteza e erros associados.
Assim, a quantificação de impactes e a sua probabilidade de ocorrência são aspetos equacionados na análise de cada um
dos descritores, tendo em consideração a sua importância relativa para cada um deles.
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1.2 CLIMA E ALTERAÇÕES CLIMÁTICAS
1.2.1 Enquadramento Metodológico
A avaliação das eventuais alterações microclimáticas decorrentes da duplicação e requalificação da via rodoviária na região
em questão, assume contornos sobretudo de caracter geral, sendo apenas de destacar aspetos de incidência mais particular
em termos muito localizados.
A análise destes potenciais impactes articula-se com outros descritores, designadamente qualidade do ar, sobretudo na
recomendação de uma série de procedimentos de obra com vista à redução de emissões de poeiras, tal como se menciona
adiante no respetivo capítulo de Qualidade do Ar.
Na fase de exploração apontam-se genericamente a possibilidade de ocorrência de impactes microclimáticos associadas a
aspetos de temperatura e insolação / ensombramento locais. Referência ao facto do ensombramento provocado
principalmente pelos viadutos, representar apenas uma estreita faixa de pouco mais de 20 m de largura, para o traçado novo
do Troço 4 e aproximadamente a duplicação das situações ocorrentes pela duplicação das faixas de rodagem (o que se
passa na maioria dos restantes Troços 1, 2 e 3) pelo que os efeitos resultantes do decréscimo potencial de temperatura nas
zonas de sombra que lhes estão associados serão pouco expressivos.
Tendo por objetivo a melhoria das condições de circulação e de segurança, prevê-se que a circulação regular possa reduzir
as emissões produzidas pelos veículos, com tradução nas emissões de gases com efeito estufa, o que poderá contribuir em
termos gerais como fator atenuante no controlo das alterações climáticas.

1.2.2 Fase de Construção
Não são expectáveis impactes significativos associados a este descritor durante a obra. Referência apenas para o facto do
levantamento de poeiras e consequente aumento das concentrações de material particulado no ar, poder vir a provocar uma
ligeira diminuição da radiação que atinge o solo (apenas percetível quando a presença de poeiras no ar é bastante elevada
- durante a execução de grandes terraplenagens, ou na sequência de ações de desmonte com explosivos, etc.).
Tais situações, a ocorrerem, serão bastante localizadas, quer espacial como temporalmente, podendo traduzir-se a nível
microclimático em atenuações ligeiras de temperaturas sobretudo ao nível do solo, impactes estes de reduzida significância,
face a sua reduzida magnitude.

1.2.3 Fase de Exploração
A análise de impactes realizada para a fase de exploração do empreendimento, considera as afetações identificadas como
sendo pouco expressivas, destacando algumas questões a nível microclimático. As alterações expectáveis com a introdução
do empreendimento em apreço de maior significado, estarão essencialmente associadas às modificações da topografia
natural do terreno, e prendem-se com os seguintes aspetos:
▪ possível criação de “corredores” artificiais de ar, como consequência das escavações necessárias à execução da obra,
sobretudo nas zonas em que o traçado é novo;
▪ eventual efeito barreira provocado pelos grandes aterros à deslocação de massas de ar, podendo este ser cumulativo
nas situações em de duplicação do IP3.
Estas modificações podem provocar, localmente, perturbações no regime natural dos ventos e normal circulação do ar,
acrescidas de eventuais consequências exercidas na temperatura do ar. A magnitude deste impacte depende, não só das
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características naturais do terreno, como também, das próprias dimensões dos aterros e escavações, uma vez que, no
âmbito do parâmetro em questão não se consideram significativos os aterros e escavações de pequena envergadura ou as
situações em que o traçado para ser duplicado aumenta as escavações, tratando-se nestes casos apenas de uma extensão
da situação existente.
Assim, face à topografia do corredor em estudo, identificam-se pontos críticos, onde as intervenções necessárias para
execução da obra implicariam, nalguns casos, a criação de aterros e escavações de grande dimensão, potenciais geradores
de impactes mais significativos, ou sejam nas zonas onde a intervenção preconizada de duplicação da via implique a
realização de escavações ou aterros de altura superior a 15 m.
Nesta perspetiva foi avaliada a extensão total dos traçados em estudo que se desenvolve em aterro ou escavação (de altura
máxima superior a 15 m), por forma a ter uma noção da alteração, imposta ou reforçada, na morfologia ao nível do solo, que
possa constituir uma barreira ou um canal (aterro ou escavação respetivamente), à circulação das massas de ar, assim com
responsáveis pelo ensombramento das zonas laterais ao seu desenvolvimento (o Troço 0 não é avaliado segundo este
critério dado que a intervenção de beneficiação se encontra em curso).
A avaliação efetuada relativamente aos aterros de maior extensão e/ou desenvolvimento vertical, é apresentada no Quadro
1.3.
Quadro 1.3 - Principais Impactes Climáticos Associados a Aterros e Escavações
Troços / Traçado

Troço 1 - IC2 – Penacova

Troço 2 - Lagoa Azul – Santa Comba
Dão
Troço 3 - Santa Comba Dão – Viseu

Troço 4 - Variante de Santa Comba
Dão (Nascente)
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Localização Quilométrica
do IP3

Lado da
Via

Altura Máxima de
Escavação >15m

44+100-44+725

esquerdo

21,5

48+200-48+325

esquerdo

15,1

49+900-50+025

esquerdo

17,8

50+025-50+225

esquerdo

28,4

50+225-50+550

esquerdo

40,5

56+925-58+075

esquerdo

23,3

48+500-48+675

direito

27,2

54+650-54+950

direito

23,8

54+950-55+575

direito

31,9

55+675-55+825

direito

19,9

50+675-51+025

esquerdo

78+975-79+250

esquerdo

13,4

83+000-83+250

esquerdo

13,5
15,0

Altura Máxima de
Aterro >15 m

27,7

90+850-91+050

esquerdo

111+410-111+575

direito

15,0

111+430-111+675

esquerdo

18,0

3+025-3+350

21,8

3+350-3+500

16,7

0+300-1+075

18,6

1+275-1+825

18,1

1+975-2+025

15,9

2+750-3+025

24,6

3+625-4+500

30,7
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Desta análise importa destacar o Troço 1, como sendo aquele onde as terraplenagem são mais expressivas função do
relevo acentuado, trata-se no entanto do acompanhamento do vale do rio Mondego por onde as massas de ar são
canalisadas, favorecendo a circulação atmosférica. Também de referir a significativa presença de aterros no Troço 4 o que
poderá constituir barreiras à deslocação do ar.
Salvaguarda-se, no entanto, que grande parte das extensões dos aterros e escavações preconizados desenvolvem-se sobre
o atual IP3, sendo estas situações consideradas como apenas um acentuar das condições já estabelecidas pela via
existente.
Também de referir que a maioria dos impactes que poderiam ocorrer neste contexto, foram já minimizados pela adoção de
viadutos / pontes ou túneis onde as terraplenagens de maior envergadura (quer aterros nos principais vales, quer as
escavações dos maciços atravessados, remetendo o impacte, ainda que potencialmente negativo, para uma incidência local
e por isso de reduzida magnitude e pouco significativo, sendo que na sua maioria constituem o reforço de uma barreira ou
canal já existente, não sendo por isso significativos.
Genericamente, prevê-se também que possam ocorrer impactes associadas a aspetos de temperatura e insolação /
ensombramento locais. Referência ao facto do ensombramento provocado principalmente pelos viadutos, representar
apenas uma estreita faixa de pouco mais de 20 m de largura, para os traçados novos e aproximadamente a duplicação das
situações ocorrentes pela duplicação das faixas de rodagem (o que se passa na maioria do traçado) pelo que os efeitos
resultantes do decréscimo potencial de temperatura nas zonas de sombra que lhes estão associados serão pouco
expressivos, podendo este efeito ser classificado genericamente como negativo, direto, permanente, de magnitude muito
reduzida e muito pouco significativo.
Outros potenciais impactes microclimáticos associados à implantação da nova via, estarão muito provavelmente
relacionados, com o aumento da radiação solar absorvida pelo pavimento betuminoso acrescido pelo alargamento da
plataforma.
O aumento da radiação absorvida ao longo da faixa de rodagem resulta do albedo (coeficiente de reflexão da radiação) da
via pavimentada ser bastante menor do que em superfícies naturais com cobertura vegetal, tendo-se observado em obras
semelhantes, uma redução da ordem dos 50%.
Estas alterações serão mais significativas nos meses de Verão, por ser maior a quantidade de energia de origem solar que
atinge a superfície da Terra nessa época.
Por outro lado, para além do aumento de energia radiante na faixa de rodagem e respetiva transformação em calor, há que
acrescentar o aumento gradual da temperatura da camada de ar junto ao solo nos períodos de maior intensidade de tráfego,
devido ao atrito provocado pela passagem das viaturas, complementado pelo efeito de estufa, em consequência dos gases
libertados pelos tubos de escape, nomeadamente, o dióxido de carbono (CO2), efeito esse que será aumentado se o ar
aquecido não for removido pela ação do vento.
De qualquer modo, é importante salientar que todos estes fenómenos terão impacte pouco significativo no clima regional
e até mesmo local, na medida em que as alterações de valor de alguns elementos climáticos se restringem, na prática, à
estreita faixa de terreno ao longo do traçado. Saliente-se ainda o facto da futura via resultar em grande parte da duplicação
da via existente, ou seja, uma superfície não natural, com comportamentos similares ao do pavimento da duplicação.
Importa porem referir que um dos problemas climáticos associados à circulação rodoviária é a presença de gelo e geada na
estrada, situação esta que se manifesta na região em estudo e, concretamente, troços em estudo, em particular nos que
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atravessam uma orografia mais acentuada com Troços de via significativos de zonas ensombradas (destacam-se os
Troços 0 e 1).
São sobretudo nas zonas de desenvolvimento do traçado com alguma exposição a norte, onde se faz sentir com maior
incidência a ocorrência de gelo na estrada, durante a época de Outono/Inverno, quando as temperaturas são mais baixas.
O gelo e a geada na estrada constituem fatores de sério risco de sinistralidade, pelo que compromete o nível de serviço
prestado, designadamente ao nível das velocidades de circulação de segurança.
Em suma, não se preveem alterações significativas no microclima regional pela implantação da nova via mas, convém,
contudo, realçar as possíveis implicações de ordem local. A este nível, prevê-se que devido às condições geomorfológicas
da área de inserção da via, nomeadamente à presença de um relevo por vezes bastante acidentado - o que implicará
estruturas de elevado desenvolvimento vertical e/ou longitudinal (aterros, escavações, obras de arte) - se reúnem condições
potenciais para a ocorrência de ventos fortes em algumas zonas e bolsas de acumulação e estagnação de massas de ar
noutros.
No entanto, perspetivam-se que estes impactes microclimáticos, sejam, tanto para a fase de construção, como para a fase
de exploração, pouco significativos, embora negativos e diretos, relativamente à implantação da via.
Alterações Climáticas
O setor dos transportes consome cerca de um terço de toda a energia final na EU, sendo que a maior parte dessa energia
provém do petróleo, sendo por isso responsável por uma grande parte das emissões de gases com efeito de estufa e
contribuem significativamente para as alterações climáticas.
Enquanto a maioria dos outros setores económicos, como a produção de energia e a indústria, reduziram as suas emissões
desde 1990, as dos transportes aumentaram. Representam agora mais de um quarto das emissões totais de gases com
efeito de estufa da EU (AEE, 2020). A inversão desta tendência torna-se cada vez mais urgente, atendendo ao paradigma
que faz do setor dos transportes um importante obstáculo à concretização dos objetivos da UE em matéria de proteção do
clima. Os automóveis, as furgonetas, os camiões e os autocarros produzem mais de 70 % das emissões globais de gases
com efeito de estufa provenientes dos transportes.
Também em Portugal, os transportes representam uma parte importante do consumo de energia final, sendo o transporte
rodoviário responsável pela quase totalidade desse consumo. Verifica-se ainda que os transportes terrestres são os maiores
responsáveis pelo consumo de produtos petrolíferos para fins energéticos, sendo que em consequência do tipo de energia
utilizada, o sector dos transportes é também responsável por uma grande parte da emissão de gases com efeito de estufa
(GEE), exercendo fortes pressões sobre as alterações climáticas.
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Figura 1.1 – Emissões de GEE nos transportes, em Portugal e na EU-28
Neste sentido, as politicas lançadas não só para contrariar esta tendência, mas para dotar o setor dos transportes de
melhores e mais eficazes tecnologias, menos poluentes, utilização de novas formas energéticas (ex. incentivos a veículos
movidos a gás natural e os veículos elétricos), entre outras medidas, fazem parte de um conjunto de incentivos que visam ir
ao encontro das metas estabelecidas pelo PNAC 2020/2030 (Programa Nacional para as Alterações Climáticas 2020/2030).
Sendo o setor dos transportes primordial para a redução de emissões de GEEs, responsáveis por um elevado impacte nas
alterações climáticas, importa também enquadrar as melhorias nas condições de circulação rodoviária na perspetiva de
otimização das infraestruturas associadas ao setor dos transportes.
Assim, pode-se considerar que o projeto em apreço, por ter como objetivo a melhoria das condições de traçado e
consequentemente de circulação dos veículos automóveis, poderá contribuir, ainda que de uma forma indireta, para a
atenuação das emissões de GEEs, embora este impacte positivo seja de magnitude pouco acentuada pela sua ação indireta,
apenas contextualizada na melhoria de condições no setor dos transportes.
Se por um lado é previsível um aumento dos volumes de tráfego função das melhorias de circulação preconizadas, com
consequente aumente a breve prazo das emissões de CO2, haverá por outro lado uma diminuição das emissões globais a
nível local, atendendo a que haverá uma redução nos congestionamentos de trânsito na atual IP3.
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1.3 QUALIDADE DO AR
1.3.1 Enquadramento Metodológico
Tendo em consideração a especificidade do projeto em apreço, a identificação de potenciais impactes na qualidade do ar,
assume diferentes características nas duas fases do empreendimento, durante a construção, e posteriormente, ao longo do
período de exploração destes troços do IP3, sendo que nesta última fase os impactes analisados são relativos ao diferencial
previsto entre a situação existente com a via atual e com a beneficiação preconizada.
Na fase de construção, poderão ocorrer impactes associados à emissão de poeiras e gases de combustão para a
atmosfera, em resultado das várias atividades envolvidas na obra (principalmente na sua fase inicial).
A circulação de maquinaria e veículos afetos à obra, principalmente pesados (camiões, escavadoras, giratórias, cilindros,
etc.), irá potenciar o aumento das concentrações de material particulado no ar e irá originar emissões temporárias de
poluentes atmosféricos resultantes da queima de combustíveis tais como o monóxido de carbono (CO), dióxido de enxofre
(SO2), óxidos de azoto (NOx), compostos orgânicos voláteis (COV: aldeídos, hidrocarbonetos, cetonas, etc.), partículas e
fumos negros.
A presença destes poluentes na atmosfera poderá ser responsável por alterações na qualidade do ar, cuja relevância irá
depender de uma série de variáveis e fatores, como sejam tipo de solo, o vento, a humidade, a vegetação envolvente e a
própria velocidade e fluxo dos veículos, a natureza e o período de duração das várias operações, assim como o tipo e
características dos equipamentos utilizados.
Na fase de exploração, prevê-se uma ligeira alteração da situação atualmente existente, pois as soluções de segurança a
implementar no IP3 irão levar necessariamente, à circulação dos veículos a velocidades mais constantes, e
consequentemente a uma diminuição das emissões, já que, a variações de velocidades de circulação estão associadas a
maiores emissões de poluentes atmosféricos.

1.3.2 Fase de Construção
Durante a implantação das alterações previstas para o IP3, que contemplam a duplicação do Troço 1: IC2-Penacova, do
Troço 2: Lagoa Azul-Santa Comba Dão e do Troço 3: Santa Comba Dão-Viseu), a requalificação do Troço 0: PenacovaLagoa Azul) e a implementação de uma Variante em Santa Comba Dão (Troço 4), prevê-se a realização de ações
suscetíveis de causar impacte na qualidade do ar, nomeadamente:
▪ Movimentação de terras, construção de aterros e escavações;
▪ Atividades de desmatação;
▪ Erosão pela ação do vento;
▪ Aplicação de betão/betuminoso;
▪ Circulação de veículos pesados e máquinas não rodoviárias.
Os impactes mais significativos ocorridos durante a implementação do projeto estão associados ao aumento das
concentrações de partículas, emitidas por todas as atividades relevantes identificadas. O impacte sentir-se-á
maioritariamente nas zonas próximas das áreas de intervenção, podendo ser minimizado caso se proceda ao
humedecimento contínuo do local por aspersão, ou se os trabalhos forem desenvolvidos durante a época menos seca.
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O acréscimo local das emissões de óxidos de enxofre (SOX), óxidos de azoto (NOX), hidrocarbonetos (HC) e monóxido de
carbono (CO), originado pela circulação de viaturas e outras máquinas não rodoviárias, depende do número de
equipamentos previstos e do período de tempo alocado a cada um dos equipamentos1. O impacte dos camiões de transporte
de mercadorias de e para a obra terá um impacte geográfico mais extenso. É relevante selecionar os caminhos de circulação
que afetem menos população (zonas de densidade habitacional mais reduzida) e os horários mais favoráveis (com menos
trânsito).
A produção e aplicação de betão/betuminoso emite material particulado, sendo a intensidade variável, no caso de ser
instalada uma central de betão/betuminoso móvel provisoriamente no estaleiro ou de se recorrer às autobetoneiras2. Assim,
caso optem por instalar uma central de betão/betuminoso no estaleiro, haverá um aumento significativo do nível de partículas
em ar ambiente na envolvente da zona onde a central será instalada, principalmente devido às emissões com origem no
processo de carga dos silos e descarga do betão/betuminoso produzido.
Este impacte pode ser significativamente minorado com a escolha adequada do local de implantação da central e com a
utilização de sistemas de filtragem eficientes, que reduzem significativamente as emissões. No caso de se optar por
autobetoneiras que façam o transporte do betão/betuminoso desde uma central fixa até à obra, as concentrações de
partículas estão associadas somente à descarga do betão/betuminoso produzido, na zona de obra, mas existe o acréscimo
das emissões de gases de escape durante o percurso rodoviário.
Os principais poluentes associados às ações descritas são a emissão de partículas em suspensão (poeiras) e gases
provenientes da combustão dos motores dos veículos, como se apresenta no Quadro 1.4.
Quadro 1.4 – Poluentes emitidos no decurso das ações potenciais de causar poluição atmosférica durante a fase
de construção do projeto
Ação potencial de impacto na qualidade do ar

Poluentes
Partículas

Movimentação de terras, construção de aterros e escavações

X

Atividades de desmatação

X

Erosão pela ação do vento

X

Aplicação de
betão/betuminoso

HC

NOX

SOX

CO

Central de betão/betuminoso

X

Autobetoneira (descarga do betão/betuminoso
no local de aplicação)

X

Autobetoneira (percurso desde a produção até à
obra)

X

X

X

X

X

X(1)

X

X

X

X

Circulação de veículos pesados e máquinas não rodoviárias

HC – Hidrocarbonetos; NOX – óxidos de nitrogénio, SOX – óxidos de enxofre; CO – monóxido de carbono.
(1) Esta emissão ocorre quer pelo funcionamento dos motores, quer pela ressuspensão de partículas aquando a circulação em vias não pavimentadas.

1

EMEP/EEA Air Pollution Emission Inventory Guidebook (2019). Non-road mobile Sources and Machinery.

2

AP-42 (Compilation of Air Pollutant Emission Factors), USEPA (1995). Chapter 11.6: Mineral products industry: Concrete Batching.
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Face ao descrito anteriormente e independentemente do troço a intervencionar, os impactes na qualidade do ar local
decorrentes desta fase tenderão a ser negativos, diretos, certos, temporários, locais (podem ser regionais no caso do
transporte rodoviário associado), reversíveis, de magnitude e significância reduzidas a moderadas.

1.3.3 Fase de Exploração
Nesta fase pretendeu-se avaliar o impacte na qualidade do ar local, com recurso à modelação da dispersão de poluentes
atmosféricos, da operação do IP3 após as alterações previstas, que passam pela duplicação do Troço 1: IC2-Penacova, do
Troço 2: Lagoa Azul-Santa Comba Dão e do Troço 3: Santa Comba Dão-Viseu), pela requalificação do Troço 0: PenacovaLagoa Azul) e pela implementação de uma Variante em Santa Comba Dão (Troço 4).
Para o efeito foi seguida a mesma abordagem metodológica que a considerada no Capitulo1.3 – Qualidade do Ar do Tomo
02 – Caracterização da Atual Situação Ambiental, “Qualidade do Ar nas Condições Atuais”, procedendo-se à atualização
das características do traçado, em conformidade com as alterações previstas, e das emissões atmosféricas, que nesta fase
foram determinadas considerando o tráfego rodoviário previsto para o ano de arranque do projeto (2024) e para o ano
horizonte do projeto (2044). Foram consideradas as estimativas de tráfego efetuadas para o cenário otimista (representativo
do maior volume de tráfego), no sentido de se avaliar o pior cenário sobre a qualidade do ar local.
As condições meteorológicas, os valores de fundo aplicados aos valores estimados e os recetores em avaliação mantiveramse inalterados face ao considerado na situação atual (Capitulo 1.3 – Qualidade do Ar do Sub-Tomo 6.2.2 – Caracterização
da Atual Situação Ambiental, “Qualidade do Ar nas Condições Atuais”).
Os valores estimados para os poluentes NO2, CO, PM10 e PM2,5 foram comparados com os valores limite em ar ambiente
definidos na legislação para proteção da saúde humana e com os valores estimados na situação atual.
1.3.3.1

Tráfego Rodoviário Futuro

Nesta fase foram consideradas as emissões associadas ao tráfego rodoviário representativo do ano de arranque do projeto
(2024) e do ano horizonte do projeto (2044), tendo por base a estimativa otimista.
No Anexo II – Qualidade do Ar (Anexo II.6 – Volumes de Tráfego Rodoviários Considerados – 2019, 2024 e 2044
apresentam-se os volumes de tráfego (ligeiros e pesados) previstos para 2024 e 2044, diferenciados pelos diferentes
períodos do dia (diurno, entardecer e noturno), representativos dos diferentes sublanços que constituem o troço do IP3 em
avaliação, após as alterações previstas. Salienta-se que os volumes de tráfego foram alocados ao recetor representativo de
cada sublanço de tráfego, conforme indicado no Anexo II – Qualidade do Ar (Anexo II.4 – Características dos Recetores
Considerados na Modelação da Dispersão Atmosférica).
Foi aplicada a mesma metodologia de cálculo das emissões rodoviárias que a seguida na caracterização da situação atual,
ajustada à velocidade média de circulação de 120 km·h-1 e às características da via após as alterações previstas (dimensões
e posicionamento da via face ao terreno).
Para o ano de arranque do projeto (2024), os fatores de emissão aplicados foram representativos da distribuição atual dos
veículos pelas classes Euro existentes (Euro 1 a Euro 6). Por outro lado, para o ano horizonte do projeto (2044), os fatores
de emissão aplicados foram representativos da atualização prevista para a frota nacional, considerando-se para o efeito, a
distribuição de veículos pelas classes Euro mais recentes, nomeadamente Euro 5 e Euro 6.
No Quadro 1.5 apresentam-se os fatores de emissão aplicados aos veículos ligeiros e pesados de cada troço do IP3, no
ano de arranque do projeto (2024) e no ano horizonte do projeto (2044).
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Quadro 1.5 – Fatores de emissão aplicados aos veículos ligeiros e pesados previstos no troço do IP3 em avaliação
(2024 e 2044)
Fatores Emissão Ligeiros
(g·km-1·veículo-1)

Inclinação
Troço Via (%)

NOx
2024

CO
2044

2024

Fatores Emissão Pesados
(g·km-1·veículo-1)
PM10/PM2,5

2044

2024

2044

0
2
4
6

1.3.3.2

0,59

0,45

0,99

0,72

0,04

0,01

NOx

CO

PM10/PM2,5

2024

2044

2024

2044

2024

2044

3,25

1,62

0,81

1,10

0,11

0,11

3,52

2,31

0,80

1,16

0,11

0,11

4,72

2,54

0,83

0,88

0,11

0,11

6,42

3,39

0,96

1,05

0,12

0,12

Resultados Simulações Atmosféricas – Situação Futura do IP3

De seguida apresentam-se as concentrações máximas obtidas em cada um dos troços do IP3 considerados na avaliação
(Troço 0 ao Troço 4). As concentrações estimadas em cada recetor considerado em cada um dos quatro troços encontramse sintetizadas no Anexo II – Qualidade do Ar (Anexo II.8 – Resultados das Simulações de Qualidade do Ar – Situação
Futura).
Os valores de concentração apresentados, tal como na caracterização da situação atual, contemplam a influência do valor
de fundo, que se manteve inalterado face ao anteriormente considerado. Também nesta fase foi aplicada a relação de
concentração de NO2/NOx, de 66%, para conversão das concentrações de NOx estimadas pelo modelo em NO2.
No Quadro 1.6 apresentam-se as concentrações máximas obtidas, com recurso à modelação, em cada um dos troços
representativos do traçado futuro do IP3 após as alterações previstas, para os poluentes em avaliação, para o ano de
arranque do projeto (2024) e para o ano horizonte do projeto (2044). Foram avaliados os períodos de integração de cada
poluente coincidente com os respetivos valores limite, no sentido de se conseguir efetuar uma comparação face à legislação
aplicável.
No Quadro 1.7 apresenta-se a variação das concentrações máximas obtidas entre a situação futura (2024 e 2044) e a
situação atual, no sentido de quantificar a influência que as alterações do IP3 tenderão a promover nos níveis de qualidade
do ar locais.

Quadro 1.6 – Síntese das concentrações máximas obtidas para cada troço do IP3 em estudo após as alterações
previstas (Troço 0, Troço 1, Troço 2, Troço 3 e Troço 4)
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Concentração Máxima Estimada – Situação Futura
(µg·m-3)
NO2

Troço
Máxima Horária

CO
Média Anual

PM10

Máxima
Octohorária

Máxima Diária

PM2,5
Média Anual

Média Anual

2024

2044

2024

2044

2024

2044

2024

2044

2024

2044

2024

2044

Troço 0
PenacovaLagoa Azul

514

425

35

33

231

240

17

15

13

12

2

2

Troço 1
IC2Penacova

456

408

34

32

328

340

18

16

13

12

3

2

Troço 2
Lagoa AzulSta Comba
Dão

230

199

23

20

116

127

14

13

11

11

1

1

Troço 3
Sta Comba
Dão-Viseu

249

244

22

21

220

225

15

13

12

11

2

1

Troço 4
Variante Sta
Comba Dão

377

317

36

31

166

181

15

13

12

12

2

2

Após as alterações previstas para o IP3, verifica-se a ultrapassagem do valor limite horário estipulado para o NO2 nos quatro
troços e nos dois anos avaliados (com exceção do Troço 2 (Lagoa Azul – Santa Comba Dão) em 2044). No entanto, apenas
no Troço 0 (Penacova – Lagoa Azul), no Troço 1 (IC2 – Penacova) e no Troço 4 (Variante Santa Comba Dão) é que as
ultrapassagens ocorreram em número superior ao permitido (18 horas no ano), verificando-se, assim, o incumprimento da
legislação. Nos restantes troços as ultrapassagens ocorreram em número inferior ao permitido, demonstrando o
cumprimento da legislação. Em termos anuais, não ocorreu a ultrapassagem do valor limite de NO2.
▪ No Troço 0 (Penacova – Lagoa Azul), os recetores PK 60+000, em 2024 e 2044, e PK 64+000, em 2024, registaram
concentrações horárias de NO2 acima do valor limite e em número superior ao permitido. Por outro lado, os recetores
PK 64+000 (apenas em 2044), PK 66+500, PK 68+700, PK 69+800 e PK 72+000, apesar de registarem ultrapassagens
de NO2 em termos horários, estas ocorreram em número inferior ao permitido.
▪ No Troço 1 (IC2 - Penacova), todos os recetores avaliados (PK 45+578, PK 52+000, PK 55+500 e PK 58+000)
registaram, em 2024, ultrapassagens ao valor limite horário de NO2 e em número superior ao permitido. Em 2044,
estes recetores também registaram ultrapassagens em termos horários, mas apenas no PK 55+500 é que ocorreram
em número superior ao permitido.
▪ No Troço 2 (Lagoa Azul – Santa Comba Dão), em 2024, foram estimadas concentrações horárias de NO2 acima do
valor limite, mas em número inferior ao permitido, nos recetores PK 78+179 e PK 82+386.
▪ No Troço 3 (Santa Comba Dão – Viseu) foram estimadas, em 2024 e 2044, concentrações horárias de NO2 acima do
valor limite, mas em número inferior ao permitido, e apenas no recetor PK 101+300.
▪ No Troço 4 (Variante Santa Comba Dão), apenas no recetor PK 0+526, que se encontra logo no início deste troço, no
próprio IP3, é que foram estimadas concentrações horárias de NO2 acima do valor limite e em número superior ao
permitido. Para os restantes recetores considerados na avaliação deste Troço, que são exclusivos à nova Variante, os
valores estimados não são distintos dos valores estimados para o corredor central.
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Importa ressalvar que estas ultrapassagens apenas são estimadas no recetor coincidente com o eixo da via. Conforme os
resultados sintetizados no Anexo II – Qualidade do Ar (Anexo II.8 – Resultados das Simulações de Qualidade do Ar –
Situação Futura), as concentrações de poluentes, diminuem drasticamente com a distância ao eixo da via, deixando de ser
estimadas ultrapassagens.
Para os restantes poluentes, tal como verificado atualmente, os valores estimados continuam a ser bastante inferiores aos
respetivos valores limite.
Comparando os resultados estimados para 2024 e 2044 verifica-se que, mesmo com o aumento de tráfego rodoviário
expectável entre 2024 e 2044, ocorre, de uma forma geral, uma melhoria dos níveis de concentração estimados para os
poluentes avaliados, com exceção do CO. Esta melhoria ocorre devido à atualização dos fatores de emissão, associada à
renovação da frota automóvel para veículos menos poluidores.
Quadro 1.7 – Variação das concentrações máximas obtidas para cada troço do IP3 entre a situação futura (2024 e
2044) e a situação atual
Variação das Concentrações Máximas Estimadas face à Situação Atual do IP3
(%)
NO2

Troço
Máxima Horária

CO
Média Anual

PM10

Máxima
Octohorária

Máxima Diária

PM2,5
Média Anual

Média Anual

2024

2044

2024

2044

2024

2044

2024

2044

2024

2044

2024

2044

Troço 0
PenacovaLagoa Azul

51

25

43

32

218

230

16

1

15

8

185

107

Troço 1
IC2Penacova

24

11

30

25

121

129

10

-1

5

-5

25

-26

Troço 2
Lagoa AzulSta Comba
Dão

80

56

42

27

63

79

5

-2

3

-1

32

-5

Troço 3
Sta Comba
Dão-Viseu

5

3

35

29

58

62

6

-9

3

-3

27

-28

Troço 4
Variante Sta
Comba Dão

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a. – como o Troço 4 é relativo à Variante Santa Comba Dão, não é possível efetuar a comparação face à situação atual.

Comparando as concentrações estimadas para 2024 e 2044 com as estimadas para a situação atual verifica-se, de uma
forma geral, o incremento das concentrações. No entanto, o incremento expectável em 2044 é substancialmente inferior ao
previsto para 2024, devido à atualização da frota automóvel para veículos menos poluentes. Esta atualização da frota chega
mesmo a promover uma ligeira redução das concentrações estimadas de PM10 e PM2,5 face às da situação atual, no Troço 1
(IC2 – Penacova) e no Troço 2 (Lagoa Azul – Santa Comba Dão). No Troço 3 (Santa Comba Dão – Viseu) também ocorre
uma ligeira redução das concentrações estimadas, mas apenas para as PM10 e em termos de pico diário.
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Face ao exposto, considera-se que o projeto, durante a fase de exploração, tanto no ano de arranque (2024), como no ano
horizonte (2044), independentemente do troço em avaliação, tenderá a promover um impacte na qualidade do ar local
negativo, direto, certo, permanente, local, reversível, de magnitude e significância elevadas para o NO2 e de magnitude e
significância reduzidas para os restantes poluentes (CO, PM10 e PM2,5).
Na avaliação de impactes na qualidade do ar local, durante a fase de exploração, foi tida em consideração o efeito cumulativo
com outras fontes emissoras existentes na zona em estudo, através da aplicação dos valores de fundo determinados a partir
das medições efetuadas na estação de monitorização de Fornelo do Monte. Para o CO e para as PM 2,5 não foi possível
contemplar a aplicação dos respetivos valores de fundo, uma vez que estes poluentes não são medidos na referida estação.
Dada a incerteza inerente ao possível desenvolvimento de novos projetos na zona em estudo, não se considera que se
venham a verificar impactes cumulativos na qualidade do ar de relevo.

1.3.4 Síntese de Impactes na Qualidade do Ar
O IP3, nas condições atuais de operação, tende a promover o cumprimento da legislação, apesar das ultrapassagens ao
valor limite horário de NO2, ainda que em número inferior ao permitido.
As alterações no IP3, nos quatro troços, irão promover a emissão de poluentes atmosféricos, com relevo para a qualidade
do ar local, durante a fase de construção, mas devido ao seu carácter temporário e mitigável, considera-se que os impactes
na qualidade do ar, nesta fase, apesar de negativos, tenderão a ser de magnitude e significância reduzidas a moderadas.
Por sua vez, durante a fase de exploração, de acordo com os resultados obtidos com recurso à modelação, as alterações
previstas, uma vez que implicam o aumento do tráfego rodoviário, tenderão a promover o incremento das concentrações
estimadas, gerando um agravamento nos níveis de concentração estimados, com destaque para o poluente NO 2. Estes
agravamentos deixam de ser tão críticos com o afastamento à via.
Comparando as concentrações estimadas para 2024 e 2044 com as estimadas para a situação atual verifica-se, de uma
forma geral, o incremento das concentrações, tal como indicado. No entanto, o incremento expectável em 2044 é
substancialmente inferior ao previsto para 2024, devido à atualização da frota automóvel para veículos menos poluentes.
Esta atualização da frota chega mesmo a promover uma ligeira redução das concentrações estimadas de PM10 e PM2,5
face às da situação atual.
Relativamente à Variante Santa Comba Dão (Troço 4) verifica-se que os valores obtidos são análogos aos estimados para
a duplicação do atual IP3 não sendo o descritor qualidade do ar um fator diferenciador e relevante na tomada de decisão.
Face ao exposto, considera-se que o projeto, durante a fase de exploração, tanto no ano de arranque (2024), como no ano
horizonte (2044), independentemente do troço em avaliação, tenderá a promover um impacte na qualidade do ar local
negativo, direto, certo, permanente, local, reversível, de magnitude e significância elevadas para o NO2 e de magnitude e
significância reduzidas para os restantes poluentes (CO, PM10 e PM2,5).

1.4 GEOMORFOLOGIA E GEOLOGIA
1.4.1 Enquadramento Metodológico
De um modo geral, os impactes geológicos e geomorfológicos mais significativos associados a infraestruturas lineares,
devem-se sobretudo a terraplenagens (aterros e escavações), que induzem alterações morfológicas ao nível da modelação
do terreno.
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Assim, os principais impactes fisiográficos relacionados com a implantação de estradas respeitam à constituição de aterros
e escavações de maior expressão, quer vertical, quer em extensão e, podendo ainda ocorrer situações de perfil misto
escavação/aterro, face à inserção do traçado atual em encostas de declive bastante acentuado. As alterações à natural
configuração fisiográfica do corredor em que a via se insere, poderão ainda induzir a modificações na drenagem superficial,
assim como ao nível da circulação atmosférica. Estes tipos de impactes serão tanto mais relevantes quanto maior for a
magnitude e intensidade dessas mesmas alterações/intervenções na orografia existente.
Relativamente aos troços do IP3 em estudo, essencialmente de duplicação de uma via já existente, os principais problemas
identificados que dizem respeito a questões geotécnicas associadas à extensão das terraplenagens e movimentações de
terras no geral e à sensibilidade das formações geológicas atravessadas pelo traçado, são:
▪ alteração / afetação das formações geológicas em presença;
▪ modificações introduzidas na fisiografia e geomorfologia;
▪ estabilidade de taludes de escavação e de aterro;
▪ exploração de áreas de empréstimo e sobretudo locais de depósito de materiais, abertura de acessos e implantação
de estaleiros;
▪ alteração dos padrões de drenagem superficial e subterrânea e incremento da erosão dos solos.
Os volumes de terras associados às terraplenagens necessárias (aterros e escavações) face às características acidentadas
de grande parte do terreno em que se desenvolve o traçado, requerem igualmente uma análise focada no equilíbrio do
balanço de terras, como na avaliação das necessidades de materiais e no depósito de excedentes.
Assim, a avaliação das questões de ordem geotécnica que se afiguram pertinentes, destacam-se seguintes características
da obra a implantar.
▪ Decapagem - a espessura de terra vegetal está diretamente relacionada, entre outros aspetos, com a natureza das
formações superficiais ocorrentes, o tipo e densidade da cobertura vegetal.
A extensão e variação dos terrenos ao longo dos traçados conduzem, necessariamente, a variações longitudinais e
transversais nas espessuras previstas. Desta forma, a possança é maior nas zonas baixas constituídas por depósitos
coluvio-aluvionares e onde a espessura de solos residuais é mais desenvolvida. Por outro lado, ela é menor nos locais
onde os maciços rochosos se encontram aflorantes e subaflorantes.
▪ Escavações - as escavações a efetuar no âmbito dos traçados, interessam predominantemente formações rochosas,
e solos residuais resultantes da alteração “in situ” dos materiais mencionados. Função da orografia do terreno e do
acompanhamento da atual diretriz do IP3, dado que o alargamento está condicionado por esta, sendo realizado para
um ou para os dois lados da atual plataforma, a necessidade de se efetuarem escavações atende essencialmente à
gestão efetuada no que respeita às melhores condições em que este alargamento da plataforma da via será realizado
(tendo em atenção a ocupação marginal, a orografia, os critérios técnicos a respeitar, etc.).
Importa ainda sublinhar que os impacte estão também associados às técnicas de desmonte, sendo que as
características de desmonte dos materiais geológicos ao longo do traçado estão intimamente relacionadas com a
natureza das formações e com os estados de alteração e de fracturação do maciço.
▪ Aterros – por outro lado também em função das características topográficas da zona atravessada, o alargamento do
perfil transversal irá recorrer a aterros. As características dos materiais a colocar em aterro e as técnicas construtivas
devem, em primeira instancia, assegurar a estabilidade dos aterros, pequenos assentamentos, capacidade de carga
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e durabilidade das camadas de suporte do pavimento. Nestas condições privilegiam-se os materiais provenientes das
escavações, de modo a equilibrar o quanto possível o balanço de terras.
▪ Obras de Arte – Fundações - os trabalhos de prospeção geotécnica irão permitir uma avaliação das condições de
fundação e de implantação das obras de arte especiais.

1.4.2 Fase de Construção
De um modo geral, os impactes ao nível geomorfológico estão diretamente relacionados com a fase de construção, podendo,
no entanto, subsistir no decurso da fase de exploração.
Os principais impactes fisiográficos relacionados com a implantação de estradas respeitam à constituição de aterros e
escavações de maior expressão, quer vertical, quer em extensão e, mais ainda quando ocorrem situações de perfil misto
escavação/aterro expressivos, face à grande afetação potencial ao nível das encostas intervencionadas. As alterações na
natural configuração fisiográfica de região poderão ainda induzir a modificações nas movimentações hídricas locais, assim
como ao nível da circulação atmosférica. Este tipo de impactes serão tanto mais relevantes quanto maior for magnitude e
intensidade dessas mesmas alterações.
No projeto em análise, teve-se como pressuposto a duplicação da plataforma do atual IP3 (com a exceção da Variante
Nascente a Santa Comba Dão) o que se por um lado possibilita o aproveitamento de terraplenagens existentes, por outro o
seu alargamento estará condicionado à morfologia do terreno adjacente.
Face ao exposto, procede-se em seguida à análise das questões de ordem geotécnica que se afiguram pertinentes face à
informação disponível e às características da obra a implantar.
1.4.2.1

Decapagem

Constata-se que a espessura de terra vegetal está intimamente associada com a natureza das unidades litológicas
ocorrentes, com o tipo e densidade da cobertura vegetal. As maiores espessuras deste horizonte estão geralmente
associadas aos terrenos de cobertura e zonas em depressão. As espessuras inferiores encontram-se no recobrimento da
superfície dos taludes de escavação existentes.
Assim, de acordo com o reconhecimento de campo e dos trabalhos de prospeção direta (poços e sondagens) verifica-se
que:
▪ Troço 1 - a espessura de terra vegetal nos terrenos para fora do corredor rodoviário do IP3 (a partir da crista dos
taludes) é, de um modo geral, bastante diminuta, com valores em regra entre 0 e 0,2 m. Em termos gerais, e para
efeito de medições, julga-se adequado prever ao longo de todo o traçado uma decapagem média de 0,1 m nas áreas
interessadas pelas zonas de escavação e de aterro.
▪ Troço 2 - a espessura de terra vegetal nos terrenos para fora do corredor rodoviário do IP3 (a partir da crista dos
taludes) apresenta valores em regra entre 0,1 e 0,4 m. No interior do corredor rodoviário a espessura de terra vegetal
varia entre 0 e 0,2 m. Em termos gerais, e para efeito de medições, julga-se adequado prever ao longo de todo o
traçado uma decapagem média de 0,1 m nas áreas interessadas pelas zonas de escavação e de aterro.
▪ Troço 3 – a espessura da camada a decapar, vulgarmente designada por “terra vegetal”, corresponde ao horizonte
superficial de solos com alguma matéria orgânica. De acordo com o reconhecimento de campo e informação obtida
na prospeção realizada para este troço define-se, nesta fase uma espessura média a decapar de 0,40m.
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▪ Troço 4 - a espessura de terra vegetal apresenta valores em regra entre 0,1 e 0,5 m. Em termos gerais, e para efeito
de medições, julga-se adequado prever ao longo de todo o traçado uma decapagem média de 0,3 m nas áreas
interessadas pelas zonas de escavação e de aterro.
Recomenda-se que uma vez executada a decapagem da terra vegetal, esta seja conduzida a depósito provisório próximo,
por forma a servir como revestimento vegetal dos taludes de aterro e de escavação. Caso o material proveniente da
decapagem não apresente características de reutilização para revestimento vegetal, ou seja excedentário para aquele fim,
deverá ser transportado e colocado em depósito definitivo.
1.4.2.2

Escavações

O traçado desenvolve-se num corredor caracterizado por elevada heterogeneidade a nível litológico, de idade (Câmbrico ao
Quaternário) e natureza diversas (sedimentares e metamórficas).
Troço 1
As escavações a efetuar no Troço 1, interessam essencialmente formações de natureza sedimentar, constituídas por
margas com níveis calcários intercalados, calcários dolomíticos e margosos e arenitos compactos de cor avermelhada até
ao km 50+000. A partir do km 50+000 o traçado do atual IP3 atravessa formação metamórficas constituídas por xistos e
grauvaques, e por vezes quartzitos intercalados.
Atendendo às características geomorfológicas e topográficas da área em estudo e às condicionantes geométricas de
traçado, o alargamento do atual traçado do IP3 conduz, de um modo geral, a escavações de grandes dimensões, atingindo
os taludes uma altura máxima de cerca de 40,5 m. De acordo com a implantação da rasante, o volume total de escavações
é da ordem de 725 000 m3.
Sintetizam-se em seguida as principais características das maiores escavações previstas, no lado esquerdo e direito
respetivamente, apresentando-se a localização, altura máxima, formações geológicas interessadas, a prospeção realizada,
a inclinação preconizada para os taludes e uma referência à eventual necessidade de trabalhos de reforço de taludes
(assinaladas as escavações com altura máxima superior a 20 m). No Quadro 1.8 e no Quadro 1.9 apresenta-se a altura
máxima dos taludes existentes, sendo possível efetuar uma comparação entre os taludes existentes e os taludes a contruir.
Quadro 1.8 - Síntese das características principais dos taludes de escavação no lado esquerdo – Troço 1
Localização
aproximada
(km)

Formação
Geológica

Altura máxima
do talude
existente (m)

Altura máxima
aproximada do
talude a
construir (m)

Prospeção
realizada

Inclinação de
taludes (V/H)

Medidas de Estabilização
previstas

Estruturas de
suporte
previstas

43+675-43+850

J1

8,5

11,4

PS101

2x1/1,5

-

-

44+100-44+725

J1

14,1

21,5

PS102, S102

1/1,5 e 1/1+2x1/1,5
(44+400-44+725)

Redes metálicas no talude
inferior
(44+400-44+725)

-

44+975-45+200

J1

7,3

8

-

1/1,5

-

-

46+600-46+800

J1

4,6

4,9

-

1/1,5

-

-

48+200-48+325

J1

12,5

15,1

PS103, S103

2x1/1

Parede pregada com betão
projetado (48+325-48+375)

-

49+900-50+025

TJ

15,9

17,8

S107

1/1+2x1/1,5

-

-

50+025-50+225

TJ/PS

18,0

28,4

PS107,
PS108, S108,

2/1+3x1/1

Parede pregada com betão
projetado nos taludes
superiores

-

40418-PB-TG-0623-EIA-001 ig. IP3 - NÓ DE SOUSELAS (IC2) / NÓ DE VISEU (A25). DUPLICAÇÃO / REQUALIFICAÇÃO
PROJETO BASE. VOLUME 06 - ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL. TOMO 6.2 – RELATÓRIO SÍNTESE
SUB-TOMO 6.2.3 – AVALIAÇÃO DE IMPACTES, AVALIAÇÃO DE ALTERNATIVAS E MEDIDAS MITIGADORAS

21

Localização
aproximada
(km)

Formação
Geológica

Altura máxima
do talude
existente (m)

Altura máxima
aproximada do
talude a
construir (m)

Prospeção
realizada

Inclinação de
taludes (V/H)

Medidas de Estabilização
previstas

Estruturas de
suporte
previstas

50+225-50+550

TJ/PS

29,5

40,5

PS109, S109,
PS110

2/1
(B=10,0m)+4x1/1
(B=18,0m; 26,0m;
34,0m)

Parede pregada com betão
projetado nos taludes
superiores

-

50+575-50+675

P S

8,7

8,6

-

2x1/1,5 (B=8,0m)

-

-

51+025-51+100



P S/CBP

5,4

4,9

-

1/1,5

-

-

52+275-53+050

CBP

6,1

7,6

-

1/1,5

-

-

53+625-54+100

CBP/OQA/OCA

7,7

9,8

PS111

1/1,5 e 1/1
(53+825-54+100)

-

-

56+925-58+075

S

19,7

23,3

S120

3x1/1,5

-

-

58+200-58+725

OCA

9,5

15

S121

2x1/1,5

-

-

58+825-59+025

OCA

25

5,8

-

1/1,5

-

-

Nota:

J1

– Dolomitos e calcários dolomíticos; TJ – Grés de Silves; S – Xistos negros, Liditos, Ampelitos e Quartzitos, OCA – Xistos ardosiferos; OQA – Quartzitos,

Conglomerados e Xistos, CBP – Complexo Xisto-Grauváquico – Turbiditos; PS – Xistos, Grauvaques, Chertes Negros, Vulcanitos Ácidos e Xistos Porfiroblásticos;

Quadro 1.9 - Síntese das características principais dos taludes de escavação no lado direito – Troço 1
Localização
aproximada
(km)

Formação
Geológica

48+500-48+675

J1

48+675-49+075

J1/TJ

49+075-49+300

TJ

53+775-54+125

CBP/OQA/OCA

54+650-54+950

S

54+950-55+575

S

55+675-55+825

S

55+825-56+075

S

56+075-56+425

S

57+050-57+500

S

Altura máxima
do talude
existente (m)
14,9
7,2
14,5
7,2
12.0
14,8

17,0

Altura máxima
aproximada do
talude a
construir (m)

Prospeção
realizada

Inclinação de
taludes

Medidas de
Estabilização previstas

Estruturas de
suporte previstas

27,2

PS104,
S104

1/1+ 3x1/1,5

-

-

11,6

PS105

2x1/1,5

-

-

13,6

PS106,
S105

1/1+ 1/1,5

-

-

7,6

-

1/1,5

-

-

23,8

S112,
PS112

1/1+2x1/1,5

Pregagens pontuais no
talude inferior

-

31,9

S113,
S114,
PS113,

4x1/1,5

-

-

19,9

-

3x1/1,5

-

-

9,6

S117

2/1

Malha de pregagens no
talude de escavação e no
talude natural

-

6,8

-

1/1,5

-

Muro de Betão
(56+325-56+400)

6,2

-

1/1,5

-

-

30,5

6,3
5,9

Nota: J1 – Dolomitos e calcários dolomíticos; TJ – Grés de Silves; S – Xistos negros, Liditos, Ampelitos e Quartzitos, OCA – Xistos ardosiferos; OQA – Quartzitos,
Conglomerados e Xistos, CBP – Complexo Xisto-Grauváquico – Turbiditos.

Troço 2
As escavações a efetuar no âmbito do traçado presente em estudo, interessam essencialmente o “Complexo XistoGrauváquico” até ao km 79+600, onde ocorrem formações de natureza xisto-grauváquicas (CBR). Entre o km 79+600 e o
km 80+300 o traçado do atual IP3 atravessa uma mancha de depósitos Cenozóicos constituídos por areias siltosas de
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granulometria média a grosseira com seixos de quartzo sub angulosos (ØN). A partir do km 80+300, o traçado desenvolvese sobre um maciço granítico porfiroide (II2b) .
Atendendo às características geomorfológicas da área em estudo e às condicionantes geométricas de traçado, o
alargamento do atual traçado do IP3 conduz, de um modo geral, a escavações de reduzidas dimensões, registando-se a
presença de algumas situações em que as escavações excedem os 10 m de altura, atingindo um máximo de cerca de
15,6 m.
De acordo com a implantação da rasante, o volume total de escavações é da ordem de 240 000 m3.
Nos quadros seguintes sintetizam-se as principais características das maiores escavações previstas, no lado esquerdo e
direito respetivamente, apresentando-se a localização, altura máxima (sendo a altura mais expressiva de 15,6 m),
formações geológicas interessadas, a prospeção realizada, a inclinação preconizada para os taludes e uma referência à
eventual necessidade de trabalhos de reforço de taludes. No Quadro 1.10 e no Quadro 1.11 apresenta-se a altura máxima
dos taludes existentes, sendo possível efetuar uma comparação entre os taludes existentes e os taludes a contruir.
Quadro 1.10 - Síntese das principais características dos taludes de escavação no lado esquerdo – Troço 2
Localização
aproximada
(km)

Formação
Geológica

Altura máxima
do talude
existente (m)

Altura máxima
aproximada do talude
a construir (m)

Prospeção
realizada

Inclinação de taludes
(V/H)

Medidas de
Estabilização

Estruturas de
Contenção

77+000-77+450

CBR

8,6

7,8

PS201, S201

1/1,5

-

-

77+725-78+000

CBR

9,9

12,8

PS202, S202

2x1/1,5 (B=8,0m)

-

Muro de gabiões
(77+830-77+850)

78+975-79+250

CBR

3,3

13,4

-

2x1/1,5 (B=8,0m)

-

-

83+000-83+250

II2b

12,0

13,5

-

2x1/1,5 (B=8,0m)

-

-

83+500-83+700

II2b

3,4

6,6

PS203

1/1,5

-

-

83+700-83+750

II2b

10,5

10,6

-

1/1

-

Parede Ancorada
(0+560-0+585 faixa
independente)

84+575-84+725

II2b

14,7

15,6

PS204, S204

2x1/1,5 (B=8,0m)

-

Parede Ancorada
(1+510-1+550 faixa
independente)

Nota: CBR –Complexo Xisto-Grauváquico – Turbiditos finos e Conglomerados; II2b –Maciço Granítico Porfiróide

Quadro 1.11 - Síntese das principais características dos taludes de escavação no lado direito – Troço 2
Localização
aproximada
(km)

Formação
Geológica

Altura máxima do
talude existente (m)

Altura máxima
aproximada do talude
a construir (m)

Prospeção
realizada

Inclinação de
taludes (V/H)

Medidas de
Estabilização

Estruturas de
Contenção

77+125-77+500

CBR

7,0

7,1

-

1/1,5

-

-

79+700-80+225

ØN

6,3

5,3

-

1/1,5

-

-

80+675-81+000

II2b

7,4

6,3

S203

1/1,5

-

-

81+150-81+400

II2b

3,5

5,5

-

1/1,5

-

-

83+575-83+700

II2b

2,8

5,3

-

1/1,5

83+700-83+775

II2b

8,8

9,5

-

1,5/1

Malha de
pregagens / rede
de tripla torção

-

Nota: CBR –Complexo Xisto-Grauváquico – Turbiditos finos e Conglomerados; ØN – Areias siltosas com seixos de quartzo Cenozoicas; II2b –Maciço Granítico Porfiróide
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Troço 3
Atendendo às características geomorfológicas da área em estudo e às condicionantes geométricas do traçado, a
implantação da rasante conduz em grande parte das situações a um conjunto de escavações com altura diminuta,
compreendida entre os 3 e 7 metros. Existem, no entanto, situações pontuais em que as escavações chegam a atingir os
12 e 15 metros de altura.
De acordo com a implantação da rasante, o volume total de escavações é da ordem de 450 000 m3.
As escavações interessam fundamentalmente os materiais granitóides pertencentes às formações g e m. No Quadro
seguinte apresenta-se uma síntese das características das escavações singulares onde, para além da localização, se inclui
a altura máxima no talude, as formações geológicas interessadas, a prospeção realizada, a inclinação preconizada para os
taludes e uma referência à eventual necessidade de trabalhos de reforço de taludes. No Quadro 1.12 apresenta-se também
a altura máxima dos taludes existentes, sendo possível efetuar uma comparação entre estes taludes e os taludes a contruir.
Quadro 1.12 - Síntese das características dos taludes de escavação singulares – Troço 3
Localização
aproximada
(km)
90+850-91+050
(lado direito)

107+405-107+535

Formação
Geológica

g

g/NCUN

Altura
máxima do
talude
existente (m)

14,20

11,50

Altura máxima
aproximada do talude
a construir (m)

Prospeção
realizada

15,0

S308, PS304,
S309

11,0

PS311 e S333

Inclinação de
taludes

Medidas de
Estabilização

Estruturas de
suporte

1/1+1/1,5 (B=8 m)

Pontualmente redes
metálicas de dupla
torção e pregagens
ocasionais

-

1/1+1/1,5 (B=8 m)

Pontualmente redes
metálicas de dupla
torção e pregagens
ocasionais

-

Nota: g – Granito de Farminhão, ’m – Granito fino a médio, NCUN – Unidade de Nelas, Ma – Arenitos arcósicos grosseiros e depósitos argilo-gresosos.

Troço 4
De facto, as escavações a efetuar no âmbito do traçado presente em estudo, interessam, essencialmente, a formação
geológica constituída por granitos e granodioritos, de textura porfiroide, de granulometria média a grosseira (II2b). De acordo
com os trabalhos de prospeção realizados e considerados no presente estudo, é possível constatar que ao longo do traçado,
o maciço rochoso encontra-se à superfície decomposto ou recoberto por um horizonte de alteração, constituídos por areia
de granulometria variável (saibro), siltosa, compacta a muito compacta.
Atendendo às características geomorfológicas da área em estudo e às condicionantes geométricas de traçado, a
implantação do traçado da Variante Nascente a Santa Comba Dão conduz, de um modo geral, a escavações de médias
dimensões, registando-se a presença de algumas situações em que as escavações excedem os 10 m de altura, atingindo
um máximo de cerca de 21,8 m de altura.
De acordo com a implantação da rasante, o volume total de escavações é da ordem de 580 000 m3.
O Quadro 1.13 sintetiza as principais características das maiores escavações previstas, apresentando-se a localização,
altura máxima, formações geológicas interessadas, a prospeção realizada, a inclinação preconizada para os taludes e uma
referência à eventual necessidade de trabalhos de reforço de taludes.
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Quadro 1.13 - Síntese das principais características dos taludes de escavação – Troço 4
Localização
aproximada (km)

Form.
Geol.

Altura máxima
Prospeção realizada
aproximada (m)

Inclinação de taludes
(V/H)

Medidas de Estabilização

Estruturas de
Contenção

1+075-1+275

II2b

4,1

-

1/1,5

-

-

1+825-1+975

II2b

9,1

PS401

2x1/1,5 (B=8,0m)

-

-

3+025-3+350

II2b

21,8

PS402

3x1/1,5 (B=8,0m)

-

-

3+350-3+500

II2b

16,7

S404, PS67

1/1+2X1/1,5 (B=8,0m)

Máscara / esporão drenante

-

3+500-3+625

II2b

5,6

-

1/1,5

-

-

4+500-5+050

II2b

14,7

P403*, PS403*

2x1/1,5 (B=8,0m)

-

-

5+200-5+775

II2b

8,0

-

1/1,5

-

-

Nota: II2b –Maciço Granítico Porfiróide

Escavabilidade
As características de desmonte dos materiais geológicos interessados ao longo do traçado estão intimamente relacionadas
com a natureza das formações e com os estados de alteração e de fracturação do maciço.
Com o objetivo de se avaliar, em termos gerais, a escavabilidade dos terrenos, considerou-se quer a informação proveniente
dos trabalhos de prospeção (nomeadamente, sísmica de refração e sondagens mecânicas), quer os elementos obtidos no
decurso do reconhecimento de superfície, em particular as características observadas na superfície dos taludes existentes.
A partir do conhecimento que se possui dos materiais que ocorrem nas escavações e levando em linha de conta os
equipamentos de terraplenagem habitualmente utilizados, apresentam-se os seguintes valores limite de VL:
▪ Utilização de meios mecânicos ligeiros:
(pás escavadoras, etc.)

VL < 1000 m/s (escavável)

▪ Utilização de outros meios mecânicos:
(“rippers” do tipo D8L (Caterpillar))

1000 < VL < 2100 m/s para xistos (ripável)

(“rippers” do tipo D8L (Caterpillar))
(ripável)

1000 < VL < 2300 m/s para arenitos a 2400 m/s para calcários

(“rippers” do tipo D8L (Caterpillar))

2300 < VL < 2800 m/s para arenitos (marginal)

(“rippers” do tipo D8L (Caterpillar))

2400 < VL < 2700 m/s para calcários (marginal)

(“rippers” do tipo D8L (Caterpillar))

1000 < VL < 2000 m/s para granitos a 2100 m/s para xistos
(ripável)

(“rippers” do tipo D8L (Caterpillar))

2000 < VL < 2300 m/s para granitos (marginal)

(“rippers” do tipo D8L (Caterpillar))

2100 < VL < 2600 m/s para xistos (marginal)

▪ Desmonte a fogo ou meios mecânicos pesados

VL > 2600 m/s para xistos, 2700 para calcários
e 2800 para arenitos (não ripável)
VL > 2300 m/s para granitos e 2600 m/s para xistos (não
ripável)
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Com base nos resultados da prospeção geofísica pelo método sísmico de refração é possível estabelecer uma relação
empírica entre as velocidades de propagação das ondas sísmicas longitudinais (VL) e o tipo de desmonte a realizar.
Nestas condições, os processos de desmonte do maciço revelam-se de um modo geral fáceis à superfície, escaváveis com
meios mecânicos correntes em terraplenagens (pás escavadoras, “rippers” do tipo D8L (Caterpillar)), passando a ripáveis
em profundidade e necessitando de recorrer, pontualmente, a explosivos.
Relativamente às formações sedimentares e metamórficas prevê-se igualmente um desmonte através de meios mecânicos
(correntes em terraplenagens (pás escavadoras, “rippers” do tipo D8L (Caterpillar)), associado aos terrenos de cobertura de
natureza residual e maciço rochoso muito alterado e fraturado.
No caso dos maciços de rochas metamórficas, as características de escavabilidade são muito condicionadas quer pelo
estado de alteração e grau de fracturação quer pelo viés entre a xistosidade e a direção das escavações.
Relativamente às formações intrusivas e metamórficas prevê-se igualmente um desmonte através de meios mecânicos,
associado aos terrenos de cobertura de natureza residual e maciço rochoso muito alterado e fraturado.
No caso dos maciços de rochas metamórficas, que constituem a formação do Complexo Xisto-Grauváquico (CBR), as
características de escavabilidade são muito condicionadas quer pelo estado de alteração e grau de fracturação quer pelo
viés entre a xistosidade e a direção das escavações.
1.4.2.2.1

Geometria e estabilidade dos taludes de escavação

A fixação da geometria a adotar para os taludes de escavação foi efetuada com base em critérios de ordem geotécnica e
paisagística.
Do ponto de vista geotécnico ponderaram-se fatores como a estrutura geológica do maciço (famílias de descontinuidades,
estratificação e/ou xistosidade), as características geométricas e físicas dessas descontinuidades, os tipos litológicos
ocorrentes, o grau de alteração dos maciços, a existência e o tipo de indícios de instabilidade nos taludes de escavação
existentes e as características hidrogeológicas.
Durante o reconhecimento de superfície realizado, identificaram-se situações de taludes de escavação existentes do atual
IP3 onde se observaram patologias e indícios de instabilidade.
Troço 1
De acordo com as observações realizadas durante o reconhecimento de superfície, foi possível verificar que as patologias
observadas correspondem, essencialmente, a escorregamentos circulares nos materiais mais alterados e superficiais, e a
escorregamentos planares e por cunhas nos materiais mais rochosos.
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Fotografia 1.1 - Rotura por cunha ao km 50+116 50+125 (Tal 39 - 49+830 – LE)

Fotografia 1.2 - Escorregamento planar ao
km 52+530 - 52+550 (Tal 61 - 52+200 – LE)

Face ao exposto e tendo em consideração toda a informação disponível considerou-se a adoção de uma geometria de
princípio para os taludes de escavação, 1/1,5 (V/H).
Sempre que os taludes apresentam alturas superiores a 8 m, considerou-se a execução de banquetas (com 3,0 m de
largura), como forma de diminuir a respetiva inclinação média, conferindo assim uma maior estabilidade e uma melhor
adequação paisagística.
Contudo e tendo em consideração a natureza rochosa e as características orográficas dos terrenos onde se desenvolve o
traçado do Troço 1 do IP3, adotaram-se, em algumas situações, inclinações distintas da geometria de princípio,
designadamente.
▪ Em situações onde ocorre um horizonte mais alterado e fraturado à superfície e em profundidade o maciço rochoso
competente:
− 1/1+ nix1/1,5 com banquetas espaçadas a cada 8 m de altura e 3,0 m de largura
▪ Em situações onde ocorre um maciço rochoso competente à superfície:
− nix1/1 com banquetas espaçadas a cada 8 m de altura e 3,0 m de largura
▪ Em situações com uma orografia bastante ingreme:
− 2/1+nix1/1 com banquetas espaçadas a cada 8 m de altura e 3,0 m de largura;
− 2/1+nix1/1 com a primeira banqueta aos 10 m de altura e as restantes espaçadas a cada 8 m e 3,0 m de largura.
Face ao ambiente geológico encontrado ao longo do Troço 1, a geometria de princípio dos taludes de escavação permite
garantir a estabilidade da maior parte dos taludes de escavação e resolver a maior parte das patologias encontradas nos
taludes existentes no trecho em estudo (Fotografia 1.3).
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Fotografia 1.3 - Queda de blocos/toppling ao km 52+375
De acordo com os trabalhos de prospeção realizados entre os km 54+950-55+575, verifica-se a ocorrência de um maciço
rochoso de natureza xistenta decomposto a muito alterado, recuperado como material silto-argiloso medianamente
compacto a compacto. Neste contexto, e com o objetivo de evitar a adoção de medidas de estabilização robustas, em termos
construtivos e em termos económicos da obra, adotou-se a inclinação de princípio para este talude, conduzindo a um talude
de escavação que chega a atingir os 32 m de altura.
No Troço 2 não se assinalam situações criticas, pelo que se adotam os critérios estabelecidos.
Tendo em conta que o traçado do Troço 3 em alguns trechos interfere com um maciço rochoso de natureza granítica,
medianamente a pouco alterado (W3 a W2) , optou-se nestes trechos por uma inclinação distinta da geometria de princípio,
nomeadamente:
▪ Entre o km 91+100 e o km 91+300, talude direito, adotou-se uma inclinação 1/1 (V/H), no pano inferior;
▪ Entre o km 102+150 e o km 102+500, talude esquerdo, adotou-se uma inclinação 1/1 (V/H);
▪ Entre o km 102+550 e o km 102+820, talude esquerdo, adotou-se uma inclinação 1/1 (V/H);
▪ Entre o km 114+650 e o km 114+820, talude direito, adotou-se uma inclinação 1/1 (V/H), no pano inferior;
Sempre que os taludes apresentam alturas superiores a 10 m, considerou-se a execução de banquetas de 8 em 8 m com
3,0 m de largura como forma de diminuir a inclinação média do talude, conferindo assim uma maior estabilidade e uma
melhor integração paisagística.
Tendo em conta o ambiente geológico encontrado ao longo do Troço 4 - Variante Nascente a Santa Comba Dão, a geometria
de princípio dos taludes de escavação [1/1,5 (V/H)] permite garantir a estabilidade da maior parte dos taludes de escavação.
No entanto, e tendo em conta que entre os kms 3+350 e 3+500 poderá ocorrer um núcleo mais rochoso, medianamente a
pouco alterado (W3 a W2), optou-se neste trecho por uma inclinação distinta da geometria de princípio . Neste contexto, entre
os kms 3+350 e 3+500, adotou-se uma inclinação 1/1 (V/H) no talude inferior, enquanto nos restantes taludes, adotou-se a
geometria de princípio 1/1,5 (V/H).
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1.4.2.2.2

Reutilização dos materiais escavados

Como já assinalado anteriormente, o traçado desenvolve-se num corredor caracterizado por elevada heterogeneidade a
nível litológico, de idade (Pré-Câmbrico ao Quaternário) e natureza diversas (sedimentares, metamórficas e intrusivas).
O reconhecimento geotécnico efetuado e a experiência adquirida em terrenos desta natureza leva a admitir que a grande
maioria dos terrenos provenientes das escavações na linha são considerados à partida como reutilizáveis em obra,
nomeadamente na construção dos aterros.
As formações rochosas de natureza intrusiva e metamórfica poderão conduzir, eventualmente, após desmonte, a materiais
pétreos e solo-enrocamento de características adequadas para reutilização, devendo ser recomendados principalmente para
zonas com características de ocupação muito particulares e taludes de grande altura.
De um modo geral pode dizer-se que, em relação aos materiais pétreos resultantes das escavações, se considera adequada
a reutilização dos mais brandos (desmontados com ripper) nos aterros, enquanto que os mais sãos (desmontados com
explosivos) deverão ser separados para reutilização nas zonas dos aterros mais nobres.
Troço 1
De acordo com a informação disponível, e no que respeita aos solos resultantes das formações sedimentares, verifica-se
que apresentam em geral características areno-siltosas a areno-argilosas. Quanto aos materiais provenientes das formações
metamórficas, tendo em conta o seu carácter evolutivo, a maioria deverá conduzir a solos de natureza areno-silto-argilosa
a argilo-siltosa.
De acordo com as especificações habitualmente adotadas para os materiais de aterro, considera-se que parte significativa
dos materiais provenientes das escavações, de origem sedimentar e metamórfica, deverão apresentar características que
permitem considerá-los apropriados para reutilização nos aterros. Contudo, e tendo em conta que os aterros a construir no
presente trecho correspondem a alargamentos de aterros existentes, deverão ser preteridos os materiais de qualidade
inferior, designadamente, os materiais com a componente silto-argilosa predominante.
Acresce que, de acordo com a implantação da rasante, o balanço de terras é da ordem dos 725 000 m3 de escavação e
de 175 000 m3 de aterro. Neste contexto e dado que se verifica um excesso no balanço de terras, deverão ser reutilizados
os materiais de melhores características nos aterros a contruir, rejeitando-se os de qualidade inferior, conduzindo-os a
vazadouro.
Troço 2
De acordo com a informação disponível, ocorrem materiais terrosos provenientes das formações sedimentares de idade
Cenozóica interessadas pelo traçado, nomeadamente entre o km 79+600 e o km 80+300. Estas formações são
essencialmente constituídas por materiais de natureza areno-siltosa.
No que respeita aos solos resultantes das formações intrusivas, verifica-se que apresentam em geral características
arenosas e areno-siltosas, o que os torna particularmente adequados para integrarem os aterros em geral. Quanto aos
materiais resultantes das formações metamórficas, a maioria deverá conduzir a solos de natureza areno-silto-argilosa a
argilo-siltosa.
De acordo com as especificações habitualmente adotadas para os materiais de aterro, considera-se que parte significativa
dos materiais provenientes das escavações, de origem sedimentar, metamórfica e intrusiva, deverão apresentar
características que permitem considerá-los apropriados para reutilização nos aterros. Contudo, e tendo em conta que os
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aterros a contruir no presente trecho, correspondem a alargamentos de aterros existentes e apresentam altura reduzida,
deverão ser preteridos os materiais de qualidade inferior, designadamente, os materiais com a componente silto-argilosa
predominante.
Troco 3
De acordo com o já exposto, das escavações deverá obter-se neste Troço 3 importante quantidade de material rochoso e
solos. Em termos globais, o reconhecimento geotécnico efetuado permite antecipar que os materiais escavados ao longo do
traçado serão, em grande parte, apropriados para reutilização na construção dos aterros.
Os materiais de alteração destas formações graníticas provenientes da escavação poderão ser reutilizados em PSA, PIA e
corpo do aterro. Parte do material de alteração das formações graníticas poderá ser reutilizado em LP, mediante uma seleção
criteriosa.
Com base nos resultados dos ensaios de laboratório, os materiais de carácter rochoso que sejam provenientes da escavação
destas formações poderão, mediante seleção, ser utilizados em aterro como material de enrocamento e como material de
solo-enrocamento, devendo ser recomendados principalmente para zonas com características de ocupação muito
particulares e taludes de grande altura.
De um modo geral pode dizer-se que, em relação aos materiais pétreos resultantes das escavações, se considera adequada
a reutilização dos mais brandos (desmontados com ripper) nos aterros, enquanto que os mais sãos (desmontados com
explosivos) deverão ser separados para reutilização nas zonas dos aterros mais nobres.
Troço 4
Este Troço 4 desenvolve-se num corredor caracterizado por alguma homogeneidade a nível litológico, sendo interessado,
exclusivamente, por maciços de natureza granítica (II2b). O reconhecimento geotécnico efetuado e a experiência adquirida
em terrenos desta natureza leva a admitir que a grande maioria dos terrenos provenientes das escavações na linha são
considerados à partida como reutilizáveis em obra, designadamente, utilizados na construção dos aterros e nas camadas
de leito do pavimento.
De facto, no que respeita aos solos resultantes das escavações a realizar no horizonte mais superficial decomposto e do
solo de alteração, verifica-se que apresentam em geral características arenosas e areno-siltosas, o que os torna
particularmente adequados para integrarem os aterros em geral. No entanto, o horizonte de alteração poderá apresentar,
por vezes, passagens mais argilosas.
De acordo com as especificações habitualmente adotadas para os materiais de aterro, considera-se que a maior parte dos
materiais provenientes das escavações, deverão apresentar características geotécnicas que permitem considerá-los
apropriados para reutilização nos aterros, contudo, deve-se ter o cuidado de afastar os materiais de menor qualidade,
designadamente os materiais com a componente silto-argilosa predominante, dos limites laterais e da parte superior dos
aterros.
Acresce que, de acordo com a implantação da rasante, o balanço de terras é da ordem dos 580 000 m3 de escavação e
de 780 000 m3 de aterro. Neste contexto e dado que se verifica um balanço de terras deficitário, é da maior importância
uma adequada gestão dos materiais, selecionando-se os solos de melhor qualidade para a execução das camadas mais
nobres, que constituem a parte superior (PSA) e leito do pavimento, e das zonas mais exigentes dos aterros, enquanto que
os materiais de componente mais fina deverão ser colocados exclusivamente no núcleo dos aterros.
30

40418-PB-TG-0623-EIA-001 ig. IP3 - NÓ DE SOUSELAS (IC2) / NÓ DE VISEU (A25). DUPLICAÇÃO / REQUALIFICAÇÃO
VOLUME 06 - ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL. TOMO 6.2 – RELATÓRIO SÍNTESE. PROJETO BASE
SUB-TOMO 6.2.3 – AVALIAÇÃO DE IMPACTES, AVALIAÇÃO DE ALTERNATIVAS E MEDIDAS MITIGADORAS

O maciço rochoso granítico poderá ainda conduzir, após desmonte, a materiais pétreos e solo-enrocamento de
características adequadas para reutilização, devendo ser recomendados principalmente para zonas com características de
ocupação muito particulares e taludes de grande altura.
Em síntese, os materiais ocorrentes apresentam-se na sua generalidade aptidão para serem reutilizados na construção de
aterros, devendo-se adotar uma criteriosa gestão dos materiais, visando utilizar os solos de menor qualidade no núcleo dos
aterros e os de melhor qualidade nos limites laterais e parte inferior (PIA), superior dos aterros (PSA) e para leito do
pavimento.
1.4.2.3

Aterros

Na construção dos aterros podem ocorrer problemas com repercussões no seu comportamento que derivam,
designadamente:
▪ Da ocorrência de assentamentos diferenciais devido a uma fraca fundação ou à utilização de materiais inadequados;
▪ Da presença de águas de escorrência ou afluências na base dos aterros;
▪ Da construção sobre encostas instáveis que podem induzir movimentos de terrenos originando deformações ao nível
da plataforma;
▪ Da construção sobre aterros já existentes sem os devidos cuidados de ligação entre eles;
▪ Da estabilidade intrínseca do terrapleno, condicionada pelas características geométricas e pela qualidade geotécnica
do material utilizado.
Troço 1
Verifica-se que o traçado apresenta trechos em aterro de média dimensão, geralmente com altura inferior a 8 m, registandose, no entanto, a presença pontualmente de aterros de grande altura, atingindo um máximo de 27,7 m do lado esquerdo,
entre o km 50+675 e o km 51+025, e um máximo de 13,8 m de altura do lado direito, entre o km 49+300 e o km 49+875.
Ao nível da fundação dos aterros serão interessadas essencialmente formações de natureza sedimentar e metamórfica.
Pontualmente, existiram aterros cujos terrenos de fundação serão constituídos por depósitos aluvionares.
De acordo com a implantação da rasante, o volume total de aterros é da ordem de 175 000 m3.
No Quadro 1.14 e no Quadro 1.15 apresenta-se uma síntese das características dos principais aterros a construir no lado
esquerdo e direito respetivamente (assinalando-se o de altura máxima superior a 15 m), nomeadamente a localização, altura
máxima, formação geológica na fundação, entre outras. Nestes Quadros apresenta-se também a altura máxima dos taludes
existentes, sendo possível efetuar uma comparação entre estes taludes e os taludes a contruir.
Descrevem-se nas secções seguintes a natureza dos terrenos de fundação, as características dos materiais a utilizar no
corpo dos aterros, a inclinação preconizada, bem como as características dos dispositivos de revestimento e proteção.
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Quadro 1.14 - Síntese das características principais dos taludes de aterro no lado esquerdo – Troço 1
Localização
aproximada
(km)

Formação
Geológica

Altura máxima
do talude
existente (m)

Altura máxima
aproximada do talude a
construir (m)

Prospeção
realizada

Reforço de Fundação

Estruturas de
Contenção previstas

43+850-44+100

J1

5,0

8,1

S101

-

-

44+725-44+975

J1

6,2

6

-

-

-

45+200-46+600

a/J1

5,0

5,7

P101, DPSH101,
P102, DPSH 102

Saneamento e
substituição do terreno
de fundação + camada
drenante

Muro de Betão
(45+440-45+490)

50+675-51+025

PS

21,1

27,7

S110

-

-

51+325-51+550

CBP

7,5

7,4

-

-

-

51+775-52+275

CBP

7,3

7,2

P103, DPSH103

-

-

53+050-53+250

CBP

7,7

7,6

P104, DPSH104

-

-

54+325-54+600

OCA

4,7

4,8

-

-

-

56+125-56+925

S

5,9

6,2

-

-

Muro de Betão
(56+100-56+400)

58+075-58+200

S/OCA

4,9

4,6

-

-

-

Quadro 1.15 - Síntese das características principais dos taludes de aterro no lado direito – Troço 1
Localização
aproximada
(km)

Formação
Geológica

Altura máxima do
talude existente (m)

Altura máxima
aproximada do talude
a construir (m)

Prospeção
realizada

Reforço de Fundação

Estruturas de Contenção
previstas

46+750-47+800

J1

11,9

12,3

-

-

-

48+400-48+500

J1

5,4

4,5

-

-

-

-

49+300-49+875

a/TJ

13,8

13,8

S106

Saneamento e
substituição do terreno
de fundação + camada
drenante

54+125-54+650

OCA

4,9

5,2

S111

-

-

55+575-55+675

S

6,0

5,2

S115

-

-

55+825-57+050

S

7,0

8

-

-

Muro de Betão
(56+425-56+480)

Troço 2
Verifica-se que o traçado apresenta trechos em aterro de pequena altura, geralmente com altura inferior a 4 m, registandose, no entanto, a presença pontualmente de aterros de maior altura, atingindo um máximo de 6,7 m entre o km 84+725 e o
km 84+800 do lado esquerdo. Ao nível da fundação dos aterros serão interessadas essencialmente, formações de natureza
granítica (II2b) e formações metamórficas do Complexo Xisto-Grauváquico (CBR). Pontualmente, existiram aterros cujos
terrenos de fundação serão constituídos por areias siltosas de idade Cenozoica (ØN).
De acordo com a implantação da rasante, o volume total de aterros é da ordem de 105 000 m3.
No Quadro 1.16 e no Quadro 1.17 apresenta-se uma síntese das características dos principais aterros a construir no lado
esquerdo e direito respetivamente, nomeadamente a localização, altura máxima, formação geológica na fundação, entre
outras. Nestes Quadros apresenta-se também a altura máxima dos taludes existentes, sendo possível efetuar uma
comparação entre estes taludes e os taludes a contruir.
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Descrevem-se nas secções seguintes a natureza dos terrenos de fundação, as características dos materiais a utilizar no
corpo dos aterros, a inclinação preconizada, bem como as características dos dispositivos de revestimento e proteção.
Quadro 1.16 - Síntese das principais características dos taludes de aterro no lado esquerdo – Troço 2
Localização
aproximada
(km)

Formação
Geológica

Altura máxima
do talude
existente (m)

Altura máxima
aproximada do talude
a construir (m)

Prospeção
realizada

Reforço de
Fundação

Estruturas de Contenção

77+450-77+725

CBR

6,0

5,9

-

Eventual saneamento
e substituição do
terreno de fundação

-

79+250-79+750

CBR/ØN

2,0

1,9

-

-

-

81+425-81+875

II2b

5,0

3,9

-

-

Muro de Gabiões – reformulação do
muro existente (81+660-81+775)
Muro de Gabiões (81+830-81+865)

82+050-82+200

II2b

1,5

1.3

-

-

-

82+475-82+750

II2b

5,3

3

-

-

-

83+250-83+500

II2b

1,9

1,7

-

-

-

83+750-83+775

II2b

2,6

1,5

-

-

-

84+000-84+250

II2b

5,8

4,8

-

-

-

84+550-84+575

II2b

2,0

2,7

-

-

-

84+725-84+800

II2b

6,8

6,7

DPSH202

Saneamento e
substituição do
terreno de fundação

-

Quadro 1.17 - Síntese das principais características dos taludes de aterro no lado direito – Troço 2
Localização
aproximada
(km)

Formação
Geológica

Altura máxima
do talude
existente (m)

Altura máxima
aproximada do
talude a construir
(m)

Prospeção realizada

Reforço de
Fundação

77+000-77+125

CBR

4,4

4,1

-

-

Muro de Gabiões –
reformulação do muro
existente (77+050-77+110)

80+225-80+400

ØN/II2b

2,4

1,7

P201, DPSH201

-

-

80+475-80+675

II2b

1,8

1,3

-

-

-

81+000-81+150

II2b

1,0

1,3

-

-

-

81+400-81+850

II2b

3,8

3,6

-

-

-

83+350-83+475

II2b

2,4

2,1

-

-

-

83+500-83+575

II2b

1,9

1,8

-

-

-

Estruturas de Contenção

Troço 3
De acordo com a implantação da rasante em estudo, verifica-se que até sensivelmente ao km 110+800 a existência de
trechos em aterro com alturas frequentemente compreendidas entre os 3 e 6 metros de altura. No entanto a partir do
110+800, face à orografia existente, passam a ocorrer aterros de alturas mais importantes, com algumas situações a
chegarem aos 12 a 15 m, existindo mesmo um talude de aterro que apresenta uma altura de espaldar de 18 m (assinalados
nos quadros abaixo).
De acordo com a implantação da rasante, o volume total de aterros é da ordem de 314 000 m3.
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No quadro seguinte apresenta-se uma síntese das principais características dos aterros a construir (assinalando-se os de
altura máxima superior a 15 m), referindo-se a sua localização, altura máxima ao eixo e nos taludes (esq./dir.), formação
sobre a qual assentará o aterro, inclinação dos taludes, prospeção realizada e trabalhos na fundação. No Quadro 1.18 e no
Quadro 1.19 apresenta-se também a altura máxima dos taludes existentes, sendo possível efetuar uma comparação entre
estes taludes e os taludes a contruir.
Quadro 1.18 - Síntese das características principais dos taludes de aterro no lado direito – Troço 3
Localização
aproximada
(km)

Formação
Geológica

Altura máxima
do talude
existente (m)

Altura máxima
aproximada do talude
a construir (m)

Prospeção realizada

Reforço de Fundação

Estruturas de
suporte

111+240-111+390

g

12,20

12,0

DPSH322 (NR)

-

-

111+410-111+575

g

15,0

S340, DPSH323

Saneamento e
substituição

-

113+02-113+150

g

11,00

11,0

-

-

-

113+900-114+170

g

10,00

12,0

DPSH325

-

-

19,20

Nota: g – Granito de Farminhão, ’m – Granito fino a médio, NCUN – Unidade de Nelas, Ma – Arenitos arcósicos grosseiros e depósitos argilogresosos

Quadro 1.19 - Síntese das características principais dos taludes de aterro no lado esquerdo – Troço 3
Localização
aproximada
(km)

Formação
Geológica

111+430-111+675

g

Altura máxima
do talude
existente (m)

Altura máxima
aproximada do talude
a construir (m)

18,20

18,0

Prospeção realizada

Reforço de
Fundação

Estruturas de
suporte

-

Saneamento e
substituição

-

Nota: g – Granito de Farminhão, ’m – Granito fino a médio, NCUN – Unidade de Nelas, Ma – Arenitos arcósicos grosseiros e depósitos argilogresosos

Troço 4
Verifica-se que o traçado recorre a trechos em aterro geralmente com altura superior a 10 m, sendo 31 m a altura máxima
atingida, no talude do lado esquerdo, situado entre os kms 3+625-4+500. Ao nível da fundação dos aterros serão
interessadas essencialmente, formações de natureza granítica (II2b).
De acordo com a implantação da rasante, o volume total de aterros é da ordem de 780 000 m3.
No quadro seguinte apresenta-se uma síntese das características dos principais aterros a construir (assinalando-se os de
altura máxima superior a 15 m), nomeadamente, a localização, altura máxima, formação geológica na fundação, entre outras.
Descrevem-se nas secções seguintes a natureza dos terrenos de fundação, as características dos materiais a utilizar no
corpo dos aterros, a inclinação preconizada, bem como as características dos dispositivos de revestimento e proteção.
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Quadro 1.20 - Síntese das principais características principais dos taludes de aterro – Troço 4
Localização aproximada
Form. Geol.
(km)

Altura máxima
aproximada (m)

Prospeção
realizada

Reforço de Fundação

Estruturas de
Contenção

0+300-1+075

II2b

18,6

P401

-

-

1+275-1+825

II2b

18,1

S401

-

-

1+975-2+025

II2b

15,9

-

-

-

2+750-3+025

II2b

24,6

-

Eventual saneamento e substituição do terreno de
fundação + Colocação de pé de enrocamento

-

3+625-4+500

II2b

30,7

P402, S405

Saneamento e substituição do terreno de fundação +
Colocação de pé de enrocamento

-

5+050-5+200

II2b

10,3

P404*, DPSH 401*

-

-

1.4.2.3.1

Fundação dos aterros

O reconhecimento de campo e os trabalhos de prospeção geotécnica realizados permitem antever que, de um modo geral,
após efetuada a remoção dos solos mais superficiais (decapagem e eventual sobrescavação), os terrenos deverão possuir
características adequadas para fundação dos aterros previstos.
Neste contexto, face à natureza das formações geológicas ocorrentes, e a confirmar-se o cenário previsto, preconiza-se
que, antes de iniciada a construção dos aterros, deverá proceder-se ao saneamento dos materiais mais soltos e do horizonte
de solo mais rico em matéria orgânica, compactando-se de seguida o solo residual até ser atingido um grau de compactação
satisfatório para a camada de fundação.
Pontualmente poderá haver a necessidade de proceder ao saneamento dos terrenos de fundação mais descomprimidos e
de natureza mais argilosa, designadamente dos depósitos aluvionares, e a respetiva substituição por materiais selecionados,
assim como a colocação de uma camada drenante.
No alargamento de aterros existentes deverá proceder-se ao endentamento da superfície do talude existente (criação de
degraus) por forma a garantir um nível de fundação mais estável e melhores condições de assentamento e compactação
das camadas do novo aterro.
Troço 1 - os aterros previstos serão fundados, essencialmente, em formações de natureza sedimentar e metamórfica.
Pontualmente, existiram aterros cujos terrenos de fundação serão constituídos por depósitos aluvionares e ainda materiais
dos aterros do atual IP3.
Dadas as características geométricas impostas ao longo do traçado, designadamente a construção de aterros em geral de
média dimensão, as formações geológicas interessadas pelo traçado deverão exibir, em princípio, características de
resistência e deformabilidade adequadas à fundação dos aterros, não sendo previsíveis problemas de estabilidade ou de
assentamentos.
Troço 2 - os aterros previstos serão fundados, essencialmente, em formações de natureza granítica (II2b) e formações
metamórficas do Complexo Xisto-Grauváquico (CBR). Pontualmente, existem aterros cujos terrenos de fundação serão
constituídos por areias siltosas de idade Cenozoica (ØN).
Dada as características geométricas impostas ao longo do traçado, designadamente a construção de aterros de reduzida
altura, as formações geológicas interessadas pelo traçado deverão exibir, em princípio, características de resistência e
deformabilidade adequadas à fundação dos aterros, não sendo previsíveis problemas de estabilidade ou de assentamentos.
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Troço 3 - na fundação dos aterros ocorrem maioritariamente as formações intrusivas (g e m) e metamórficas (NCUN) e
nas zonas que interfere com as linhas de água existentes com depósitos aluvionares (a).
Em zonas de forte pendente transversal, com inclinações naturais superiores a 1/5 (V/H) preconiza-se que se efetue um
endentamento da fundação (criação de degraus) após a remoção dos materiais terrosos e rochosos decompostos
(geralmente em espessura inferior a 1-2 m), com o objetivo de melhorar as condições de fundação e de estabilidade dos
aterros. Deverá dar-se particular atenção à deteção e tratamento de eventuais ressurgências de água no terreno, evitando
assim a erosão da fundação dos aterros.
Quando o maciço de fundação apresentar, à superfície, características de resistência e deformabilidade adequadas à
fundação do corpo dos aterros, será apenas necessário proceder à remoção dos terrenos superficiais e descomprimidos,
correspondentes frequentemente ao nível da terra vegetal.
Troço 4 – os aterros previstos serão fundados, essencialmente em formações de natureza granítica (gII2b). Dada as
características geotécnicas das formações geológicas interessadas pelo traçado, estas deverão exibir, em princípio,
características de resistência e deformabilidade adequadas à fundação de aterros, não sendo previsíveis problemas de
estabilidade ou de assentamentos.
1.4.2.3.2

Materiais para aterro

As características dos materiais a colocar em aterro e as técnicas construtivas devem assegurar a estabilidade dos aterros,
pequenos assentamentos, capacidade de carga e durabilidade das camadas de fundação da estrutura da via.
A reutilização dos materiais escavados, considera-se que os materiais provenientes das escavações (após decapagem),
poderão ser de um modo geral utilizados na construção dos aterros, desde que sejam tomadas as devidas precauções,
nomeadamente quanto à distribuição, compactação e drenagem.
Contudo, e tendo em conta que os aterros a contruir no presente trecho, correspondem a alargamentos de aterros existentes,
e existe um excesso do balanço de terras, não deverão ser reutilizados os materiais de menor qualidade provenientes das
escavações, designadamente, materiais silto-argilosos.
No caso do Troço 4 os solos de melhor qualidade, deverão ser selecionados para a execução das camadas mais nobres,
que constituem a parte superior (PSA), leito do pavimento e das zonas mais exigentes dos aterros, enquanto que os materiais
de natureza essencialmente argilosa deverão ser colocados exclusivamente no núcleo dos aterros
Os materiais de enrocamento e de solo-enrocamento provenientes das escavações apresentam por norma características
geotécnicas adequadas para a reutilização nas zonas dos espaldares dos aterros a construir.
No caso de ocorrerem zonas em que o nível de água se encontra muito próximo da superfície, as camadas que constituirão
a Parte Inferior do Aterro (PIA) deverão ser construídas com material insensível à água, devendo recorrer-se,
essencialmente, a materiais de enrocamento ou de solo-enrocamento de boa qualidade.
1.4.2.3.3

Geometria e estabilidade dos taludes de aterro

Tendo em consideração as características e disponibilidade dos materiais a utilizar nos aterros, condicionamentos de
ocupação urbanística e alturas de aterro, bem como critérios de integração paisagística, preconizou-se a adoção de uma
inclinação geral de 1/1,5 (V/H) para os taludes de aterro.
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Esta inclinação representa um compromisso entre a necessidade de assegurar o bom comportamento mecânico dos aterros
e em minimizar a ocupação de terreno, tendo ainda em consideração condicionantes de natureza ambiental e paisagística,
como por exemplo uma maior garantia de sucesso de fixação no revestimento vegetal dos taludes por espécies vegetais
(devido à menor inclinação) e menor impacte visual da estrada no conjunto da paisagem.
Sempre que os taludes apresentam alturas superiores a 10 m, considerou-se a execução de banquetas a 8 metros abaixo
da cota da rasante, com 3,0 m de largura como forma de diminuir a inclinação média do talude, conferindo assim uma maior
estabilidade e uma melhor integração paisagística.
Dado que o traçado presentemente em estudo desenvolve-se ao longo de um corredor coincidente com o traçado atual do
IP3, será necessário, nas zonas de aterro, proceder ao alargamento da atual plataforma rodoviária. Neste contexto, os
aterros a construir ficarão sobrejacentes aos aterros da infraestrutura rodoviária existente, devendo nestas condições
proceder-se ao endentamento da superfície do talude dos aterros existentes, de modo a promover uma superfície de maior
resistência no contacto entre os dois aterros. Assim, será necessário a execução de uma sobreescavação para a promoção
de um adequado endentamento/ligação aos aterros existentes.
Dadas as características geotécnicas dos materiais que se prevê obter das escavações ao longo do traçado, muitos deles
de natureza silto-argilosa, e tendo em conta que a generalidade dos materiais rochosos de natureza metamórfica poderão
ser potencialmente evolutivos, adotou-se uma geometria de 1/2 (V/H) para os taludes de maiores dimensões, compreendidos
entre os km’s 49+300 e 49+875 no lado direito e entre os km’s 50+675 e 51+025 no lado esquerdo. Neste contexto, a referida
geometria de taludes visou garantir a estabilidade global dos aterros.
Sempre que os taludes apresentam alturas superiores a 10 m, considerou-se a execução de banquetas a 8 m (com 3,0 m
de largura), como forma de diminuir a respetiva inclinação média, conferindo assim uma maior estabilidade e uma melhor
adequação paisagística. No talude compreendido entre os km’s 49+300 e 49+875 no lado direito considerou-se a execução
de banquetas aos 6 m de altura.
1.4.2.4

Revestimento dos taludes (escavação e aterro)

Com o objetivo de evitar o aparecimento de fenómenos erosivos do tipo ravinamento originado pela escorrência das águas
superficiais, considera-se necessário recorrer ao revestimento dos taludes de escavação. Á semelhança do que se referiu
para os taludes de escavação, preconiza-se também o revestimento vegetal de aterro.
Este revestimento deverá ser efetuado tão cedo quanto possível após a abertura das escavações, para o que se deverá ter
em conta a época mais propícia para a germinação.
Assim, os taludes de escavação e aterros deverão ser revestidos com uma espessura de cerca de 0,15-0,20 m de terra
vegetal com espécies vegetais autóctones adequadas, nos troços com inclinação compatível, isto é, não superior a 1/1,5
(V/H).
Face às condições meteorológicas habituais nesta região, em particular aos índices de pluviosidade, e à suscetibilidade dos
materiais à erosão, recomenda-se que a camada de terra vegetal seja colocada imediatamente após a conclusão dos
taludes, por forma a permitir o desenvolvimento mais rápido das espécies vegetais com raízes mais profundas e a minimizar
o ravinamento provocado pela escorrência das águas superficiais.
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1.4.2.5

Estruturas de Contenção e de Estabilização

Durante a avaliação das características do traçado do alargamento da plataforma do atual IP3 constataram-se várias
situações que condicionaram a ocupação do espaço necessário a esse alargamento. Neste sentido, foram previstas
estruturas de contenção por forma a minimizar interferências principalmente com habitações existentes.
Por outro lado, no que se refere às estruturas de contenção e estabilização existentes nos taludes de escavação e aterro do
atual IP3, foram avaliadas as suas características e patologias no decurso do reconhecimento de superfície previamente
realizado. Neste sentido, foi considerada a sua adaptação às novas condições, promovendo sempre que possível o
aproveitamento da estrutura existente e eventualmente a sua reabilitação ou reforço.
Nos quadros seguintes apresentam-se as principais características das estruturas de contenção e estabilização
preconizadas, sejam novas ou existentes, bem como as medidas que se antevê tomar face à nova obra.
Troço 1
Quadro 1.21 - Síntese das principais características das estruturas de contenção existentes - Troço 1
Tipo de
Contenção

km de
projeto

Lado

Altura
aproximada
(m)

Patologias observadas

Extensão da
patologia
observada

Intervenções a executar

Muro de pedra
emparelhada

48+54048+555

Direito

4

-

-

A demolir - Alargamento
da faixa de rodagem

Muro de pedra
emparelhada

48+60048+620

Direito

4

-

-

A demolir - Alargamento
da faixa de rodagem

Muro de
gabiões

48+70048+800

Esquerdo

5

Pequeno embarrigamento
e desalinhamento do cesto
superior

46+745-46+765

PROJECTO DE
ESTABILIZAÇÃO (IP) DO
ATERRO AO KM 48+650

Muro de pedra
emparelhada

48+75048+820

Direito

2

-

-

A demolir - Alargamento
da faixa de rodagem

Muro de
gabiões

48+80048+830

Direito

2

-

-

A demolir - Alargamento
da faixa de rodagem

Muro de
gabiões

49+03549+130

Esquerdo

4

-

-

Sem intervenção

Muro de
gabiões

49+27549+315

Esquerdo

2

-

-

Sem intervenção

Muro de
gabiões

50+05050+100

Esquerdo

7

-

-

A demolir - Alargamento
da faixa de rodagem

Muro de
gabiões

50+12050+160

Direito

2

-

-

Sem intervenção

Muro de pedra
emparelhada

50+26550+280

Esquerdo

4

-

-

A demolir - Alargamento
da faixa de rodagem

Muro de
gabiões

50+34050+360

Esquerdo

8

-

-

A demolir - Alargamento
da faixa de rodagem

Muro de
gabiões

50+39050+420

Esquerdo

7

-

-

A demolir - Alargamento
da faixa de rodagem

Muro de
gabiões

50+44050+465

Direito

3

-

-

Sem intervenção

Muro de pedra
emparelhada

53+93553+945

Esquerdo

10

-

-

A demolir - Alargamento
da faixa de rodagem
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Tipo de
Contenção

km de
projeto

Lado

Altura
aproximada
(m)

Patologias observadas

Extensão da
patologia
observada

Intervenções a executar

Muro de pedra
emparelhada

57+52057+555

Esquerdo

2

-

-

A demolir - Alargamento
da faixa de rodagem

Muro de
gabiões

57+60057+650

Direito

6

-

-

Sem intervenção

Muro de pedra
emparelhada

58+27058+280

Esquerdo

1,5

-

-

A demolir - Alargamento
da faixa de rodagem

Muro de pedra
emparelhada

58+38558+400

Esquerdo

1

-

-

A demolir - Alargamento
da faixa de rodagem

Quadro 1.22 - Síntese das principais características das estruturas de contenção novas a construir – Troço 1
Tipo de Muro*

Km de projeto

Aterro/Escavação

Lado

Extensão prevista (m)

Altura prevista acima do terreno
(m)

Muro de Betão

45+440-45+490

Aterro

Esquerdo

50

Aproximadamente 3-4 m

Muro de Betão

56+100-56+400

Aterro

Esquerdo

300

Aproximadamente 2-3 m

Muro de Betão

56+325-56+400

Escavação

Direito

75

Aproximadamente 3 m

Muro de Betão

56+425-56+480

Aterro

Direito

55

Aproximadamente 1 m

Quadro 1.23 - Síntese das principais características das estruturas de estabilização existentes – Troço 1
Tipo de Estabilização

Km de projeto

Lado

Patologias observadas

Extensão da
patologia
observada

Intervenções a executar

Redes metálicas

43+740-43+800 Esquerdo

-

-

Alargamento da faixa de
rodagem

Redes metálicas

44+155-44+260

-

-

Sem intervenção

Redes metálicas

44+480-44+520 Esquerdo

-

-

Alargamento da faixa de
rodagem

Redes metálicas

44+570-44+630 Esquerdo

-

-

Alargamento da faixa de
rodagem

Redes metálicas

45+025-45+150

-

-

Sem intervenção

Redes metálicas

45+025-45+150 Esquerdo

-

-

Alargamento da faixa de
rodagem

Redes metálicas

48+270-48+350 Esquerdo

-

-

Alargamento da faixa de
rodagem

Redes metálicas

50+186-50+195 Esquerdo

Rede aberta e partida na base.
Existência de New Jersey para
retenção de material na base.

50+119-50+121

Alargamento da faixa de
rodagem

Mascara drenante/esporão
55+535-55+605 Esquerdo
drenante

Ocorrência de um
escorregamento associado ao
talude.

55+570-55+595

PROJECTO DE
ESTABILIZAÇÃO (IP) DO
ATERRO AO KM 55+600

-

-

Sem intervenção

-

-

Sem intervenção

Mascara drenante/esporão
57+575-57+605
drenante
Enrocamento
argamassado

Direito

Direito

Direito

58+830-59+000 Esquerdo
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Quadro 1.24 - Síntese das principais características das estruturas de estabilização a construir – Troço 1
Tipo de Estabilização

Km de projeto

Lado

Extensão
aproximada (m)

Altura máxima
da estabilização
(m)

Observações

Redes metálicas

44+400-44+725

Esquerdo

325

8

No talude inferior

Parede pregada com betão
projetado

48+325-48+375

Esquerdo

50

14,5

Parede pregada com betão
projetado

50+025-50+225

Esquerdo

200

20,4

Nos taludes superiores

Parede pregada com betão
projetado

50+225-50+550

Esquerdo

275

30,5

Nos taludes superiores

Pregagens pontuais

54+650-54+950

Direito

300

8

No talude inferior

Malha de pregagens

55+825-56+075

Direito

250

20,2

No talude de escavação e no
talude natural

Troço 2
Quadro 1.25 - Síntese das principais características das estruturas de contenção existentes – Troço 2
Tipo de
Contenção

Km de
projeto

Lado

Altura
aproximada
(m)

Extensão da
patologia
observada

Muro de gabiões

77+075-77+100

Direito

2

Muro de gabiões

78+285-78+425

Direito

5

-

-

Muro de betão

79+340-79+385

Direito

2

-

-

Patologias observadas

Intervenções a executar
A reformular – Muro de
gabiões (77+050-77+110)

Muro de gabiões

81+675-81+775

Esquerdo

3

-

-

Muro de betão

84+285-84+315

Esquerdo

4

-

-

Deformação do paramento

84+615-84+616

Muro de gabiões

84+615-84+680

Esquerdo

8

Abatimento de 0,5m a 1m do
troco central do muro de
gabiões

84+630-84+636

Muro de betão

85+565-85+590

Esquerdo

4

Fendilhação do muro

85+830-85+840

Deformação do paramento

85+830-85+840

Sem intervenção
Sem intervenção
A reformular – Muro de
gabiões (81+660-81+775)
A demolir – Faixa
independente
A demolir - Alargamento da
faixa de rodagem

A reabilitar

Quadro 1.26 - Síntese das principais características das estruturas de contenção novas a construir – Troço 2
Tipo de Muro*

Km de projeto

Aterro/escavaç
ão

Lado

Extensão prevista
(m)

Altura prevista acima do
terreno (m)

Muro de Gabiões
(reformulação do
Muro existente)

77+050-77+110

Aterro

Direito

60

Aproximadamente 2-3 m

Muro de Betão

Ramo A Nó do Chamadouro
(0+005-0+050)

Escavação

Direito

45

Aproximadamente 2 m

Muro de Gabiões

77+830-77+850

Escavação

Esquerdo

20

Aproximadamente 1-2 m

Muro de Gabiões

80+200-80+300

Escavação

Esquerdo

100

Aproximadamente 1-2 m

Muro de Gabiões

Restabelecimento 4
(aprox. 81+250-81+275 plena via)

Aterro

Direito

25

Aproximadamente 5 m

Muro de Gabiões
(reformulação do
Muro existente)

81+660-81+775

Aterro

Esquerdo

115

Aproximadamente 3 m

40

40418-PB-TG-0623-EIA-001 ig. IP3 - NÓ DE SOUSELAS (IC2) / NÓ DE VISEU (A25). DUPLICAÇÃO / REQUALIFICAÇÃO
VOLUME 06 - ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL. TOMO 6.2 – RELATÓRIO SÍNTESE. PROJETO BASE
SUB-TOMO 6.2.3 – AVALIAÇÃO DE IMPACTES, AVALIAÇÃO DE ALTERNATIVAS E MEDIDAS MITIGADORAS

Tipo de Muro*

Km de projeto

Aterro/escavaç
ão

Lado

Extensão prevista
(m)

Altura prevista acima do
terreno (m)

Muro de Gabiões

81+830-81+865

Aterro

Esquerdo

35

Aproximadamente 2-3 m

Muro de Betão

81+900-81+925

Aterro

Direito

25

Aproximadamente 1-2 m

Parede ancorada

0+560-0+585 (Faixa independente)

Escavação

Esquerdo

25

Aproximadamente 10 m

Muro de Gabiões

84+075-84+110

Escavação

Direito

35

Aproximadamente 2-3 m

Parede ancorada

1+510-1+550
(Faixa independente)

Escavação

Esquerdo

40

Aproximadamente 12-14 m

Muro de Gabiões /
TerraMesh

0+380-0+491
(Corredor Tráfego Local

Aterro

Direito

110

Aproximadamente 10 m

Troço 3
No que se refere às estruturas de contenção e de estabilização, atualmente no trecho em estudo não existem estruturas de
contenção, no entanto, na presente fase preconiza-se a necessidade de em alguns locais ser necessário adotar muros e
obras de contenção. No Quadro seguinte apresenta-se a sua localização e a tipologia de obra considerada, assim como a
prospeção executada.
Quadro 1.27 - Síntese das características principais das estruturas de contenção/estabilização preconizadas
Localização aproximada
(km)

Designação

Form. Geol.

Altura máxima
aproximada

Prospeção realizada

Solução a adotar

87+360-87+380 (LE)

ME1

g

3,0 m

S303

Muro de betão

98+500-98+600 (LD)

MD1

g

2,0 m

S315

Muro de betão

98+850-99+050 (LE)

ME2

g

3,0 m

S316

Muro de betão

98+935-99+050 (LD)

MD2

g

2,0 m

S317

Muro de betão

99+345-99+420 (LE)

ME3

g

2,0 m

S319

Muro de betão

99+505-99+625 (LE)

MD3

g

1,0 m

S320

Muro de betão

99+525-99+805 (LE)

ME4

Ma

3,0 m

S321

Muro de betão

99+805-100+000(LE)

OCE1

Ma

7,0 m

S322

Betão projetado +
malha de pregagens

99+815-100+025 (LD)

OCD1

g

6,0 m

S323

Betão projetado +
malha de pregagens

101+025-101+225 (LE)

OCE2

g

8,0 m

S325

Betão projetado +
malha de pregagens

101+205-101+245 (LD)

OCD2

g

8,0 m

S324

Betão projetado +
malha de pregagens

105+000-105+025 (LE)

OCE3

Ma

5,0 m

S330

Betão projetado +
malha de pregagens

114+615-114+655 (LE)

ME5

g

1,0 m

-

Muro de betão

Nota: g – Granito de Farminhão, ’m – Granito fino a médio, NCUN – Unidade de Nelas, Ma – Arenitos arcósicos grosseiros e depósitos argilogresosos
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1.4.2.6

Materiais de Construção e Balanço de Terras

Tendo em conta o reconhecimento geológico de superfície efetuado ao longo do traçado presentemente em estudo, os
resultados obtidos e respetiva interpretação dos trabalhos de prospeção e ensaios, considera-se que os materiais
provenientes das escavações (após decapagem), poderão ser de um modo geral utilizados na construção dos aterros, desde
que sejam tomadas as devidas precauções, nomeadamente quanto à distribuição, compactação e drenagem.
Contudo, e tendo em conta que os aterros a contruir no presente trecho correspondem a alargamentos de aterros existentes,
não deverão ser reutilizados os materiais de menor qualidade, designadamente materiais cuja componente silto-argilosa é
predominante, provenientes das escavações a realizar nos formações sedimentares e metamórficas.
Os materiais de enrocamento e de solo-enrocamento, eventualmente provenientes das escavações poderão apresentar
características geotécnicas adequadas para a reutilização nas zonas dos espaldares dos aterros a construir.
No caso de ocorrerem zonas em que o nível de água se encontra muito à superfície, as camadas que constituirão a Parte
Inferior do Aterro (PIA), deverão ser construídas com material insensível à água, pelo que, deverão ser utilizados,
essencialmente, materiais de enrocamento ou de solo-enrocamento de boa qualidade.
No caso do Troço 4, de acordo com a implantação da rasante, o balanço de terras é da ordem dos 580 000 m3 de escavação
e de 780 000 m3 de aterro, sendo necessário recorrer a materiais de empréstimo. Neste contexto e dado que se verifica um
balanço de terras deficitário é da maior importância uma adequada gestão dos materiais, visando reduzir o volume de
material proveniente de áreas de empréstimo.
Contudo, nesta fase, verifica-se a necessidade de recorrer a áreas de empréstimo para suprir o volume deficitário que se
observa, podendo encarar-se o alargamento de taludes em trechos de escavação, permitindo minimizar impactes ambientais
ao nível regional e otimizar condições de estabilidade de taludes, ou recorrer a zonas de exploração existentes.
Tendo em conta o reconhecimento geológico de superfície efetuado ao longo do traçado, presentemente em estudo, os
resultados obtidos e respetiva interpretação dos trabalhos de prospeção e ensaios, considera-se que os materiais
provenientes das escavações (após decapagem), poderão ser de um modo geral utilizados na construção dos aterros, desde
que sejam tomadas as devidas precauções, nomeadamente quanto à distribuição, compactação e drenagem.
Os materiais para a camada de leito do pavimento deverão recorrer-se a áreas de empréstimos / explorações na região que
produzam agregados britados de granulometria extensa, que cumpram as exigências determinadas.
Nos trechos em escavação, em que as cotas de fundação do pavimento, interferem com materiais rochosos, e sendo
necessária a regularização da plataforma com material pétreo, estes materiais deverão ser obtidos, à semelhança dos
materiais de sub-base, através da britagem do material rochoso de pedreiras instaladas nos maciços graníticos e/ou
calcários da região.
Os materiais pétreos com características adequadas para constituírem as camadas de sub-base, base e para as camadas
betuminosas, deverão ser obtidos através da britagem do material rochoso extraído das pedreiras instaladas nos maciços
graníticos e/ou calcários da região.
De acordo com a base de dados existente na DGEG (Direção Geral de Energia e Geologia), http://www.dgeg.pt/ (Minas e
Pedreiras / Cadastro de Pedreiras) consultada em 28.11.2020, apresentam-se a título indicativo, no Quadro 1.28, as
pedreiras de granito na região, indicadas como “Pedreira com caução”.
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Quadro 1.28 - Pedreiras de granito mais próximas, existentes na região (Fonte: DGEG)
Designação

Nº
Cadastro

Empresa

Distância média
medida em linha
reta (km)

Substância

Senhora da Esperança

4675

GRANITALVES - Granitos e Obras Públicas, SA

9

Granito

Cabeço da Cabra

4747

BRITÁBUA - Granitos e Areias, LDA

14

Granito para construção civil e obras públicas

Vale do Boi

5174

AGREPOR AGREGADOS - Extração de Inertes, SA

18,5

Granito para construção civil e obras públicas

Caramelo N 4

6446

MOTA-ENGIL - Engenharia e Construção, SA

21,5

Granito para construção civil e obras públicas

Cobral

3986

CA - CONSTRUTORA DO ALVA, SA

22,5

Granito industrial

Vale Novo

5615

EXTRACÇÃO DE AREIAS DE PEDRA DO DÃO, LDA

25,5

Granito para construção civil e obras públicas

Pinouca

5449

ARMINDO DOS SANTOS MARQUES & FILHOS, LDA

26,5

Saibro para construção civil e obras públicas

O balanço de volumes escavação / aterro indica que haverá um excedente de materiais, pelo que será necessário
encaminhar os excedentes de terras para local de depósito definitivo.
No Quadro seguinte apresenta-se uma estimativa de volumes globais de materiais provenientes das escavações e dos
necessários para construção dos aterros nos vários troços do IP3 em estudo. No mesmo quadro apresenta-se ainda uma
estimativa do balanço de terras, ou seja, dos volumes excedentes.
Quadro 1.29 – Balanço Estimado de Terras
TROÇO

Volume de Escavação
(m3)

Volume de Aterro
(m3)

Balanço de Terras
(m3)

Troço 1

725 000

175 000

550 000

Excesso

Troço 2

240 000

105 000

135 000

Excesso

Troço 3

450 000

314 000

136 000

Excesso

Troço 4

580 000

780 000

-200 000

Deficit

TOTAL

1 995 000

1 374 000

621 000

Excesso

O volume de terras excedente poderá ser reservado para fornecimento a outras empreitadas com deficit de terras ou
conduzidas a depósito vazadouro.
No caso dos excedentes serem conduzidos a vazadouro, considera-se que existe um impacte negativo, indireto, certo,
permanente e de significância moderada, em função das quantidades em causa.
1.4.2.7

Recursos Minerais

Pela análise da informação recebida do LNEG, não se prevê a afetação de recursos minerais metálicos ou não metálicos
em exploração.
No Troço 1, os calcários e calcários margosos aflorantes têm aptidão industrial, nomeadamente para cimento. Outras
litologias ocorrentes, como quartzitos, rochas xistentas e granitos têm potencial para materiais de construção, no entanto,
além do seu valor económico não ser relevante, estes recursos ocorrem numa vasta área envolvente do projeto, pelo que a
sua afetação não é significativa.
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Em Penacova, junto ao limite com o concelho de Mortágua, situa-se o depósito mineral de ouro de Oliveira do Mondego –
Penacova (2094Au) que, segundo o IGM, tem teores de ouro até 1 g/m3, mas que nunca foi concessionado, embora tenha
tido exploração romana. Ainda em Penacova, ocorre o depósito mineral de chumbo de Sanguinheiro (1330Pb), que esteve
concessionado pela empresa Minas, Lda., entre 1922 e 1975, e que registou uma pequena exploração subterrânea de
galena e cerrusite.
Em Santa Comba Dão também é conhecido o recurso mineral indicado de urânio de Gestosa (948U), que, pelos cálculos
da ENU - Empresa Nacional de Urânio, S.A. existem 2 143 t de minério contendo um total de 3 t de U3O8, que nunca foram
exploradas. Também o depósito mineral de chumbo e prata de Rego de Água (1139PbAg), que esteve concessionado entre
1920 e 1977 a Eduardo Plácido, tendo-se realizado uma pequena exploração subterrânea de filão de quartzo plumboargentífero, que atualmente se encontra abandonado.
No Troço 3 identificam-se 2 depósitos minerais de urânio em Viseu: Assinada (1271U) e Vale do Salgueiro (1274U), que
estiveram concessionadas entre 1926 e 1935 à empresa MINARÚ, mas que nesse período não registou qualquer
exploração.
Relativamente às manchas de arcoses ocorrentes no Troço 3, estas têm potencial para agregados e eventualmente para
argilas e feldspato, mas a sua afetação também é reduzida. Quanto aos filões de quartzo, igualmente no Troço 3, o LNEG
não detém conhecimento acerca da sua possível aptidão industrial.
Constata-se pois que o projeto de alargamento do IP3 assim como a Variante Nascente a Santa Comba Dão não interferem
com a exploração de nenhum recurso mineral, não sendo relevantes os impactes associados, mesmo considerando as
potencialidades da região, por se tratar essencialmente de um projeto de alargamento de uma via existente.
1.4.2.8

Património Geológico

No que respeita ao património geológico regional, deverá ser dada atenção aos trabalhos nas proximidades dos geossítios
referenciados, assim como das ocorrências e concessões identificadas.
Sublinha-se a presença a relativa proximidade do IP3 de 3 Geossítios:
Livraria do Mondego: localiza-se junto no Rio Mondego, junto à localidade de Vila Nova, a cerca de 1.5 Km para NE de
Penacova,
Medidas de Proteção Recomendadas: Preservação do Enquadramento Paisagístico e atenção a
possíveis trabalhos de alargamento do IP3
Barreiro de Besteiros: Categoria Temática: Neotectónica em Portugal continental
Situa-se a 7 500 m da área de desenvolvimento do projeto (sem impactes previstos)
Perfil de Freixo: Categoria temática: Neoproterozoico superior da zona centro-ibérica
Situa-se a 1 900 m da área de desenvolvimento do projeto (sem impactes previstos)
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1.4.3 Fase de Exploração
1.4.3.1

Impactes Geológicos e Geomorfológicos

Na fase de exploração, os principais impactes geológicos esperados estarão potencialmente associados à eventual
instabilidade dos taludes de escavação e de aterro, materializados em assentamentos, rotura progressiva dos aterros,
deslizamentos e queda de blocos para a via. A todas estas situações associam-se, para além dos impactes diretos, impactes
indiretos em termos de condições de segurança na exploração e eventual quebra, mais ou menos prolongada, na prestação
do serviço.
Efetivamente, em situações onde os aterros não sejam devidamente compactados, drenados e revestidos, podem
desenrolar-se fenómenos erosivos que, em situações extremas, poderão originar a rotura dos taludes e/ou assentamento
dos aterros (problemático sobretudo nos encontros das obras de arte do tipo viaduto ou ponte) e mesmo da linha, podendo
originar impactes negativos muito significativos, relacionados com custos de resolução e, sobretudo, com o corte mais ou
menos prolongado da prestação do serviço, descontrolando um conjunto expressivo de atividades a montante e a jusante.
Assim, para tornar os impactes negativos na fase de exploração tão diminutos quanto possível, situação indispensável em
face dos riscos, segurança, custos e perturbação da atividade económica eventualmente associados a uma rutura no
fornecimento do serviço rodoviário, função de problemas ao nível da estabilidade da plataforma, torna-se imperioso
salvaguardar as boas condições de execução da obra, por aplicação correta e atempada de todas as medidas mitigadoras
propostas e cumprimento de rigorosos estudos geológico-geotécnicos.
Face ao exposto, na fase de exploração, em termos gerais, deverão apenas ocorrer pequenas alterações geológicas e
geomorfológicas, entendidas como normais e associadas à readaptação dos sistemas interferidos às novas condições e até
atingirem novos equilíbrios mais próximos do natural.
Situações anómalas, deste tipo, de probabilidade de ocorrência muito reduzida, podem assumir magnitude reduzida, contudo
muito significativa, caso ponham em risco a segurança e/ou o serviço prestado.
Para minimizar estas ocorrências, determinando impactes residuais pouco significativos, obriga-se a execução de
cuidadosos estudos geológico-geotécnicos e fiscalização adequada no decurso da obra quanto às condições de execução
da mesma, pela aplicação criteriosa das medidas propostas nos diversos estudos do empreendimento.
Em síntese, os impactes identificados para a fase de exploração assumem carácter negativo, de reduzida a moderada
magnitude, diretos e permanentes mas pouco prováveis (dependentes da eficácia das medidas geotécnicas adotadas
para minimizar os impactes identificados como mais sensíveis) e localizados.
Considera-se contudo que poderão ser significativos, caso ponham em causa a infraestrutura, quer em termos de utilização
em segurança, quer em termos de interrupção do serviço rodoviário.
1.4.3.2

Recursos Minerais

No que concerne ao impactes causados sobre os recursos minerais em presença durante a exploração do empreendimento
referencia apenas á melhoria das condições de circulação regionais, com tradução na melhoria das condições de
escoamento das produções associadas à exploração de minérios.
Considera-se que em termos de afetação destes recursos não serão previstos impactes associados à exploração da via.
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1.4.3.3

Património Geológico

Para além dos cuidados a ter durante a obra (para não afetar os elementos identificados nas proximidades da obras), durante
a fase de exploração não são previstos impactes associados a património geológico mais próximo do traçado.

1.4.4 Síntese de Impactes Geológicos e Geomorfológicos
Os impactes geológicos e geomorfológicos mais significativos associados à construção/exploração das atividades de
duplicação e requalificação do IP3 devem-se ao movimento de terras e consequente materialização do alargamento ou da
nova plataforma, que provoca alterações morfológicas ao nível da modelação do relevo, pela necessidade de se efetuarem
escavações e aterros, por vezes de dimensões expressivas.
No Troço 1 - 7 escavações de altura máxima superior a 20 m e 1 aterro de altura máxima superior a 15 m
No Troço 2 - 1 escavação de altura máxima superior a 10 m (mais de 4 acima de 10 m) aterros sempre inferiores a
6m.
No Troço 3 - 2 escavações de altura máxima superior a 15 m (mais de 3 acima de 10 m) e 1 aterro de altura máxima
superior a 15 m
No Troço 4 - 2 escavações de altura máxima superior a 15 m e 5 aterros de altura máxima superior a 15 m
Em termos de balanço de terras o projeto apresenta excedência nos Troços 1, 2 e 3, deficit no Troço 4, sendo que na
avaliação conjunto de todos os troços se verificará um excesso de terras que deverão ser levados a vazadouro.
Assim, no cômputo global, para a fase de construção do empreendimento em apreço, perspetivam-se impactes
geológicos/geomorfológicos de magnitude e significância variável, negativos e permanentes devido ao
desenvolvimento de aterros e escavações, nalguns casos importantes (sobretudo as escavações no Troço 1 e os aterros
no Troço 4), para a materialização da duplicação da plataforma ou da nova plataforma linear.
Considera-se que a minimização de impactes, assegurada pela adequada adoção de medidas, determina impactes residuais
consideravelmente menos expressivos.
Na fase de exploração, em termos gerais, apenas se perspetivam ocorrências negativas muito pontuais, pequenas,
entendidas inclusivamente, como normais, associadas maioritariamente à readaptação dos sistemas interferidos às novas
condições, até atingirem novos equilíbrios mais próximos do natural.
Assim, com a aplicação das medidas e consequente minimização dos impactes, identificam-se impactes residuais pouco
significativos, na fase de exploração do empreendimento.
Em síntese, os impactes identificados para a fase de exploração assumem carácter negativo, de reduzida a moderada
magnitude, diretos e permanentes mas pouco prováveis (dependentes da eficácia das medidas geotécnicas adotadas
para minimizar os impactes identificados como mais sensíveis) e localizados, globalmente pouco significativos.

1.5 SOLOS
1.5.1 Enquadramento Metodológico
Os solos apresentam propriedades que lhes conferem determinadas capacidades de utilização, pelo que a alteração destas
propriedades pode condicionar a sua utilização.
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As alterações da topografia dos terrenos atravessados e a aceleração dos processos erosivos causada pelas
movimentações de terras, bem como possíveis alterações ao regime hidrológico podem provocar, de forma direta ou indireta,
modificações nas características físicas e químicas dos solos, seja a nível da sua estrutura, densidade, capacidade de
armazenamento de água e ar, ou mesmo a sua permeabilidade.
Para além da potencial alteração das características dos solos, as quais se verificam quase exclusivamente na fase de
construção, também os usos do solo dominantes poderão ser direta ou indiretamente modificados, seja pela materialização
da plataforma, seja pela alteração das expectativas que pendem sobre os territórios em causa, assumindo repercussões,
neste caso, maioritariamente na fase de exploração. Assim, a avaliação dos impactes do projeto sobre os solos, foi efetuada
para as fases de construção e exploração referidas.
De um modo geral, os impactes nos solos associados à construção e exploração de infraestruturas rodoviárias, em particular
no que se refere à sua aptidão para uso agrícola e florestal (embora esta menos exigente), podem ter origem em:
▪ alterações da morfologia dos terrenos;
▪ modificações do tipo e natureza da sua utilização;
▪ alterações sensíveis do microclima e regime hidrológico dos solos;
▪ criação de condições que favorecem os fenómenos de erosão;
▪ adição de materiais estranhos e de substâncias tóxicas, entre outros.
Com efeito, estas ações podem provocar, direta ou indiretamente, alterações das características físicas, químicas e
biológicas dos solos, designadamente alterações na estrutura, densidade aparente, capacidade de armazenamento e
retenção da água, permeabilidade, bem como alterações na atividade da própria fauna e microfauna do solo.
Por outro lado, as alterações da orografia, do tipo de uso e das características dos solos podem conduzir, por sua vez, a
modificações na drenagem natural e, eventualmente, interferir na estabilidade dos terrenos, embora este aspeto seja mais
atenuado por se tratarem de intervenções de alargamento de uma plataforma existente.
Importa ainda assim referir a afetação potencial causada relativamente a solos condicionados, segundo os regimes da RAN
e da REN, assim como os seus principais usos agrícola e florestal.
A quantificação dos solos afetados pelas intervenções preconizadas serão devidamente calculados com a definição da
abrangência espacial do projeto, ou seja com a concretização da extensão de taludes, caminhos paralelos e demais
intervenções.

1.5.2 Fase de Construção
Os principais impactes que ocorrem durante a fase de construção são causados pelas movimentações de terras (incluindo
a execução de aterros e escavações), a construção dos acessos temporários à obra, construção de estaleiros e a circulação
de maquinaria pesada e outros veículos.
As movimentações de terras e as ações de desmatação levam à destruição do coberto vegetal, provocando instabilidade
nos solos não protegidos, bem como a sua exposição a agentes erosivos.
A implementação dos estaleiros provoca, ainda que de uma forma temporária, uma compactação dos solos, os quais
poderão ainda ser contaminados por agentes poluentes como betão, asfalto, óleos ou combustíveis, que causam, por sua
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vez alterações nas condições de circulação de água e alteração de produtividade. As áreas marginais da obra serão
igualmente afetadas pela compactação provocada pela circulação de máquinas e veículos.
As propriedades físicas dos solos, como sejam a estrutura, a porosidade e a permeabilidade, são normalmente afetadas
pela sua mobilização, o que acontece naturalmente durante o processo de construção de uma estrada, alterando a sua
estabilidade.
A mobilização do solo irá aumentar o diâmetro dos poros, diminuindo a sua capacidade de retenção hídrica e,
consequentemente, aumentando o risco de erosão. A aceleração do processo erosivo provoca, normalmente, uma alteração
da textura do solo.
A circulação de maquinaria pesada é outro fator a considerar na inserção do traçado sobre os solos agrícolas, na medida
em que provocará uma maior compactação do solo a qual promove a diminuição dos poros (macro e micro) reduzindo a sua
capacidade de absorção e, como tal, tornando-os mais suscetíveis a perdas por escoamento superficial. Para além da
alteração das características dos solos, as quais se verificam essencialmente durante a fase de construção da via rodoviária,
também a sua ocupação física é alterada.
As consequências dos impactes mencionadas vão desde a perda definitiva de alguns solos, passando pela alteração das
suas propriedades físico-químicas, pela sua degradação ou destruição, ou pela diminuição da qualidade dos solos devido a
compactação, contaminação, alteração hídrica, ou ao aumento do escoamento superficial e consequente aumento de
vulnerabilidade aos agentes erosivos.
No Quadro 1.30 apresenta-se uma estimativa dos solos afetados considerando uma faixa média de alargamento de 30 m
(que integra o alargamento da plataforma e bermas – cerca de 15 m – assim como a extensão dos aterros e escavações,
cominhos paralelos, etc.). Também de acordo com o pressuposto metodológico definido, no caso da Variante Nascente a
Santa Comba Dão (Troço 4), em que o traçado é novo, considera-se uma faixa de afetação de 60 m.
Quadro 1.30 – Estimativa dos solos afetados por classe
Classe de solos

A

A+F
48

Troço de duplicação do IP3

Extensão (m)

43+000 a 44+000

1000

44+750 a 46+000

1250

47+000 a 49+750

2750

54+000 a 55+000

1000

69+250 a 73+000

3750

75+500 a 76+000

500

76+250 a 76+750

500

77+250 a 78+000

750

80+250 a 83+000

2750

87+750 a 88+500

750

96+500 a 101+000

4500

102+000 a 102+750

750

104+000 a 106+250

2250

107+250 a 108+000

750

108+750 a 110+500

1750

112+000 a 112+500

500

44+000 a 44+750

750

Estimativa de Área Afetada (30 m) em ha

76.50

46.50
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Classe de solos

C

C+F

F

Troço de duplicação do IP3

Extensão (m)

46+000 a 47+000

1000

51+500 a 54+000

2500

63+750 a 67+500

3750

73+000 a 75+500

2500

78+000 a 79+500

1500

91+500 a 94+000

2500

101+000 a 102+000

1000

57+250 a 59+000

1750

59+000 a 61+750

2750

83+000 a 87+750

4750

114+250 a 114+750

500

76+000 a 76+250

250

76+750 a 77+250

500

89+750 a 90+000

250

94+000 a 95+500

1500

112+500 a 113+750

1250

116+000 a 117+000

1000

49+750 a 51+500

1750

55+000 a 57+250

2250

61+750 a 63+750

2000

67+500 a 69+250

1750

79+750 a 80+250

500

88+500 a 89+750

1250

90+000 a 91+500

1500

95+500 a 96+500

1000

102+750 a 104+000

1250

106+250 a 107+250

1000

108+000 a 108+750

750

110+500 a 112+000

1500

115+000 a 116+000

1000

117+000 a 118+000

1000

TOTAL

Estimativa de Área Afetada (30 m) em ha

29.25

14.25

55.50

222.00

Classe de solos

Variante Nascente T4

Extensão (m)

Estimativa de Área Afetada (60 m) em ha

A

0+000 a 2+250

2250

13.50

2+500 a 3+000

500

3+250 a 4+250

1000

3+000 a 3+250

250

4+250 a 5+000

750

2+250 a 2+500

250

5+000 a 5+750

750

A+F

C+F

F
TOTAL

9.00

6.00

6.00
34.5

No Quadro 1.31 é feita uma análise da afetação de cada classe de solos (em hectares), por trecho.
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Quadro 1.31 – Estimativa dos solos afetados por classe, em hectares

Troço 0 - Penacova - Lagoa Azul
(km 59 ao km 77) - Requalificação
Troço 1 - IC2 – Penacova
(km 43 ao km 59)
Troço 2 - Lagoa Azul - Santa Comba Dão
(km 77 ao km 86)
Troço 3 - Troço Santa Comba
Dão – Viseu (km 86 ao km 118)
Troço 4 - Variante Nascente de Santa
Comba Dão

Classe A

Classe A+F

Classe C

Classe C+F

Classe F

14.25

18.75

8.25

1.5

11.25

18

13

5

12

12

10.5

4.5

9

1.5

1.5

34

11

7

12

27

13.5

9

---

6

6

Como se constata da análise dos quadros a maioria dos solos das áreas circundantes ao total do traçado estão classificados
como suscetíveis de utilização agrícola intensiva (A e A+F), considerando-se, que os impactes no solo são negativos de
magnitude significativa, embora, em termos quantitativos não se tratem de valores muito expressivos face á elevada
extensão do tralado em análise, uma vez que se trata apenas da faixa adjacente ao traçado já existente (com exceção do
Troço 4 em que todo o traçado é novo).

1.5.3 Fase de Exploração
Os impactes a esperar nesta fase estarão associados à normal circulação dos veículos, que poderá induzir alguma
contaminação dos solos nas áreas adjacentes à via.
Assim, salienta-se a potencial contaminação dos solos por poluentes emitidos pelos veículos que circulam na via,
nomeadamente, partículas em suspensão e, em menor escala, diversos metais pesados. Naturalmente que os seus efeitos
se farão sentir com maior acuidade na faixa estreita de terrenos imediatamente adjacente à via.
Contudo, uma vez que se trata de um alargamento de via consideram-se estes impactes (face à atual situação de
exploração da via) como negativos, mas de magnitude reduzida e pouco significativos, em função dos volumes pouco
expressivos de aumento de tráfego previstos.
Adicionalmente, é expectável que, com as crescentes restrições legais na tecnologia dos veículos e dos combustíveis, se
perspetive que não ocorram incrementos de magnitude e significância expressiva. Regista-se, a título de exemplo, a
interdição do uso de gasolina com chumbo, e mais recentemente, a crescente oferta no mercado de veículos elétricos ou
híbridos.
No caso de ser escolhida a alternativa da Variante Nascente, por se tratar de uma novo traçado a construir, os impactes,
em termos de potencial de contaminação de solos deverão encarar-se como significativos.
Em síntese, os impactes nos solos far-se-ão sentir sobretudo na fase de construção, principalmente no caso da escolha
da Variante, mantendo-se na fase de exploração, devido à ocupação irreversível de solos. Poderão igualmente ocorrer
impactes indiretos na fase de exploração, contudo pouco significativos face a situação atual, dado manter-se
aproximadamente a mesma situação pré-existente.
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1.5.4 Síntese de Impactes nos Solos
Em síntese, entre os impactes que poderão ocorrer nesta fase destaca-se a ocupação direta e irreversível de solos pela
plataforma (decorrente do seu alargamento ou em via nova) e taludes da via. Este impacte assume maior importância no
caso da afetação interessar solos que apresentam maior potencial para uso agrícola embora se encontrem já na faixa
adjacente do atual IP3. Quanto a este aspeto importa também referir que o facto de grande parte do traçado aproveitar a
plataforma do atual IP3, procedendo ao seu alargamento, implicará nesta situações uma afetação dos solos
quantitativamente menos gravosa.
Numa estimativa geral, aponta-se para uma afetação direta de cerca de 231 ha de solos apenas relativo al alargamento do
atual IP3, sendo a afetação do Troço 4 (Variante Nascente a Santa Comba Dão) de 34.5 ha, distribuindo-se por troço,
respetivamente.
No Troço 0 – cerca de 54 ha (dos quais 14.25 de Classe A)
No Troço 1 – cerca de 60 ha (dos quais 18 de Classe A)
No Troço 2 - cerca de 27 ha (dos quais 10.5 de Classe A)
No Troço 3 - cerca de 90 ha (dos quais 34 de Classe A)
No Troço 4 - cerca de 34.5 ha (dos quais 13.5 de Classe A)
Assim, no que respeita à ocupação e afetação de solos e, especialmente, dos que apresentam maior potencial agrícola,
consideram-se impactes negativos, diretos, irreversíveis, permanentes, locais, de magnitude moderada e
significativos, embora as áreas a inutilizar são de dimensão reduzida e relativamente pouco expressiva atendendo à
superfície total requerida para a construção da rodovia. Por outro lado constituem maioritariamente solos com moderada
capacidade agrícola e cuja ocupação é eminentemente florestal.

1.6 RECURSOS HÍDRICOS
1.6.1 Aspetos Gerais
De um modo geral, uma vez que o traçado do IP3 em apreço já existe, os impactes nos recursos hídricos superficiais serão
negativos, mas previsivelmente pouco significativos, pois não se prevê, de um modo geral, uma alteração significativa da
situação atualmente existente.
No entanto, deverá ser assegurada a manutenção das condições de drenagem existentes, reabilitando as obras existentes
e verificando as respetivas condições de funcionamento, e eventual adequação nos troços a intervencionar (locais de
alargamento da plataforma e reformulação de nós) contemplando, nomeadamente o seu prolongamento.
Em relação às obras de arte, as mesmas terão que ser adaptadas / duplicadas, sendo que nalguns casos se tratam de obras
com alguma expressão que atravessam linhas de água importantes, como por exemplo o rio Dão, com potenciais impactes
negativos nos recursos hídricos, pelo que estes casos serão analisados individualmente neste capítulo.
Assim, no essencial, à exceção da Variante a Santa Comba Dão, que irá implicar novos atravessamentos, por se tratar de
uma nova via, não se preveem para a duplicação do atual IP3 novos atravessamentos de linhas de água, mas devido às
intervenções previstas (alargamentos para duplicação), será necessário adequar obras de drenagem existentes
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(prolongamento) e também reformular algumas obras de arte (pontes e viadutos), essencialmente através da duplicação
e/ou substituição das mesmas por forma a suportar os alargamentos necessários para a duplicação.

1.6.2 Aspetos relacionados com Quantidade
1.6.2.1
1.6.2.1.1

Recursos Hídricos Superficiais
Fase de Construção

Alterações nos processos hidrológicos
Durante a fase de construção, devido essencialmente às desmatações e movimentações de terras, poderão ocorrer
alterações nos processos hidrológicos, em especial naqueles que se relacionam com o binómio infiltração/escoamento, em
função de acréscimos nos escoamentos superficiais e diminuição da recarga dos aquíferos.
Tal situação deve-se quer à colmatação dos solos nas zonas de trabalho, quer às ações de desmatação, dado que a
presença de vegetação faz aumentar as condições de infiltração, retardando o processo de escoamento superficial.
Poderá também ocorrer o assoreamento de linhas de água e introdução de sedimentos no meio hídrico devido às
movimentações de terras necessárias para o alargamento da plataforma da estrada na generalidade do IP3 e, no caso da
Variante, à construção da nova plataforma. Este processo de assoreamento é ainda potenciado pelo esperado acréscimo
de fenómenos de erosão em resultado de ações de limpeza de terreno nas áreas a intervencionar e de acesso à obra.
A introdução de sedimentos em linhas de água pode afetar o equilíbrio existente entre transporte e acumulação. Em
consequência, podem ser criadas novas áreas de deposição nos leitos a jusante, provocando assoreamento dos cursos de
água.
A significância destes impactes estará dependente das movimentações de terras e dos volumes de escavações / aterros
previstos. Face às características acidentadas de algumas partes do terreno em que se desenvolve o IP3, os volumes de
terras associados às terraplenagens necessárias (aterros e escavações), serão, nalguns locais importantes, com destaque
para o Troço 1 e para o Troço 4.
Assim, nos locais onde se preveem maiores volumes de escavações e aterros, estes impactes poderão ser importantes.
Contudo, considera-se que estes impactes, apesar de potencialmente importantes, poderão ser minimizáveis através da
adoção de boas práticas ambientais no decorrer da obra.
Durante a fase de obra poderão ainda ocorrer constrangimentos ao escoamento devido às intervenções em órgãos de
drenagem. No caso do alargamento do IP3 estas respeitam às intervenções nas passagens hidráulicas existentes
(alargamento, prolongamento, desobstrução e limpeza) e no caso da Variante Nascente (T4) respeitam à construção dos
órgãos de drenagem novos. Em ambos os casos, estas são ações necessárias para garantir as condições de escoamento
nas linhas de água.
Contudo, trata-se de intervenções suscetíveis de provocar, temporariamente, constrangimentos ao escoamento, durante a
fase de construção, devido à possibilidade de criação de obstáculos temporários. Prevê-se assim que esta situação, ainda
que temporária, possa provocar um impacte negativo, mas que, poderá no entanto ser mitigado.
A implantação dos estaleiros, na fase de construção, é também uma das ações potencialmente geradoras de impactes
negativos nos recursos hídricos, podendo mesmo, se instalados em zonas de leito de cheia ou em áreas de máxima
infiltração, induzir impactes significativos ao nível dos recursos hídricos, determinando a sua salvaguarda.
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Tanto na fase de construção, como nos primeiros anos de exploração da via, perspetivam-se acréscimos na erosão e
ravinamento de solos não protegidos por cobertura vegetal, provocados pelo impacte das gotas de chuva e pelo escoamento
superficial, cujo significado aumenta com a erodibilidade do solo e com a duração e intensidade da precipitação. Aqueles
fenómenos podem, além de provocar alterações nos terrenos e adjacentes, conduzir ao ravinamento dos taludes, à
instabilização dos aterros, ao assoreamento dos órgãos de drenagem e ao aumento dos sólidos em suspensão nos meios
recetores.
Por outro lado, as alterações na modelação do terreno e na impermeabilização da área a ser ocupada pela via, poderão ser
indutoras de impactes negativos nos processos hidrológicos de infiltração e escoamento nessa área que, embora sentidos
desde o início da construção continuarão na fase de exploração, devido à sua permanência no tempo. Estes impactes
consideram-se, contudo, pouco significativos, no caso da duplicação do IP3, pois tratando-se de uma via já existente, haverá
apenas um ligeiro acréscimo desta área.
Efetivamente, a modificação da modelação do terreno na zona em estudo não provocará alteração apreciável no regime
hídrico das bacias hidrográfica intersetadas, visto que as linhas de água se encontram já restabelecidas e inseridas no
sistema de drenagem.
Refira-se ainda que, de um modo geral, são usualmente diminutos os impactes, em termos de alteração dos recursos
hídricos, associados à execução de uma via de comunicação semelhante à que se encontra em estudo, sendo de notar que
o acréscimo de área impermeabilizada, resultante do alargamento da plataforma da estrada não tem significado face à área
da bacia hidrográfica onde se insere.
Relativamente à Variante Nascente (Troço 4), trata-se de um troço de estrada novo, com 5,8 km de extensão, pelo que
neste caso, os impactes associados à impermeabilização serão totalmente novos e naturalmente mais expressivos, podendo
considerar-se estes impactes como moderadamente significativos.
Apresenta-se seguidamente um quadro com a quantificação das áreas de aumento de impermeabilização do solo associada
ao projeto, assumindo-se que nos troços de duplicação a plataforma será alargada em 15 m e que no troço novo (Variante
a Santa Comba Dão), a plataforma terá uma largura de cerca de 30 m.
Quadro 1.32 – Quantificação do aumento da área impermeabilizada
Troço

Designação

Natureza do Projeto

Extensão (km)

Aumento da área
impermeabilizada (ha)

T1

IC2 - Penacova

Duplicação

16

24

T0

Penacova – Lagoa Azul
(Requalificação)

Reabilitação

18

-

T2

Lagoa Azul – Santa Comba
Dão

Duplicação

9

13,5

T3

Santa Comba Dão – Viseu

Duplicação

32

48,0

VN

Variante de Santa Comba
Dão (Variante Nascente)

Novo traçado

5,8*

17,4

*A variante no seu total tem 9,3km, contudo, há uma parte do traçado que é coincidente com a A35/IC12, sendo que o trecho a construir é de 5,8 km.

Comparando o aumento da área impermeabilizada nos locais onde existem soluções alternativas (Variante a Santa Comba
Dão), verifica-se que caso se opte pelo alargamento do IP3, a área impermeabilizada irá aumentar cerca de 10,5 ha. No
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caso da Variante, e tal como já foi referido, a área a impermeabilizar com a materialização da plataforma será de
aproximadamente 17,4 ha, ou seja, a diferença, em termos quantitativos, da área impermeabilizada é de 6,9 ha
À construção de infraestruturas lineares associam-se ainda impactes negativos devido à alteração do regime hídrico das
águas superficiais, situação que não irá ocorrer no caso do alargamento do IP3, uma vez que está em causa um alargamento,
mantendo-se o regime hídrico existente.
As obras de drenagem transversal são dimensionadas e/ou verificadas para um período de retorno de 100 anos. Assim,
estão previstas as seguintes intervenções:
No Troço 1 verifica-se que, das 55 obras hidráulicas, 47 necessitam de ser prolongadas devido às novas soluções de
traçado. Procurou-se, sempre que possível, manter, no mínimo, as condições de escoamento existentes. Salienta-se que
estes prolongamentos necessitam de ser validados em fase de Projeto de Execução com o auxílio dos trabalhos de campo
que irão ser feitos para essa fase.
No Troço 2 verifica-se que, das 26 obras hidráulicas, 13 necessitam de ser prolongadas devido às novas soluções de
traçado. Procurou-se, sempre que possível, manter, no mínimo, as condições de escoamento existentes. Salienta-se que
estes prolongamentos necessitam de ser validados em fase de Projeto de Execução com o auxílio dos trabalhos de campo
que irão ser feitos para essa fase.
No Troço 3 verifica-se que, para um total de 100 obras hidráulicas identificadas, 80 apresentam uma capacidade
hidráulica adequada para os caudais estimados anteriormente. Em sentido oposto, existem 17 que não satisfazem os
critérios hidráulicos de capacidade de vazão e 3 em que não é conhecido o seu funcionamento (2 encontram-se entubadas
e 1 corresponde a uma PA/PH).
Nos Tomo 6.4 – Anexos (Anexo III – Recursos Hídricos) apresentam-se os quadros com todas as PHs e as suas principais
características.
Quanto ao Troço 4 Variante Nascente, de modo a restabelecer todas as linhas de água intercetadas foram previstos e
dimensionados os órgãos de drenagem necessários para manter, tanto quanto possível, as atuais condições de escoamento.
Esse dimensionamento de passagens hidráulicas foi realizado para um período de retorno de 100 anos.
Assim estão previstas 26 obras hidráulicas novas devido à necessidade de restabelecer as linhas de água existentes com a
implantação da nova plataforma do Troço 4 e dos respetivos nós de ligação. Será ainda necessário intervir em quatro obras
existentes, sendo necessário prolongar as mesmas de modo a dar continuidade às obras existentes nas plataformas da A35
e do IP3. Para estas, procurou-se, sempre que possível, manter, no mínimo, as condições de escoamento existentes. Em
relação ao atravessamento do rio Dão, esta análise é feita seguidamente de forma autónoma.
Em suma, tendo em conta que o atual projeto de alargamento, não prevê intervenções relevantes ao nível da drenagem
transversal (conforme referido, apenas serão prolongadas PH’s), sendo assegurada a correta drenagem de todas as linhas
de água intercetadas, não são expectáveis impactes negativos relevantes quanto a este aspeto.
Quanto à Variante, esta será uma estrada nova, e irá implicar alterações importantes na topografia existente, pelo que se
preveem impactes negativos, mas previsivelmente pouco significativos, pois o dimensionamento de passagens hidráulicas
foi realizado para um período de retorno de 100 anos, para manter, tanto quanto possível, as atuais condições de
escoamento.
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Para assegurar impactes residuais pouco expressivos dever-se-á observar o preconizado no Projeto de Drenagem
correspondente ao projeto em estudo.

Atravessamento de Linhas de Água Importantes
O IP3 atravessa algumas linhas de água expressivas, como por exemplo o rio Dão, através de obras de arte importantes,
pelo que é importante identificar quais os atravessamentos potencialmente mais críticos, por forma a identificar os impactes
e quais os casos que deverão ser alvo de análise mais detalhada na fase seguinte dos estudos e também da eventual
necessidade de medidas de minimização específicas.
Assim, são analisadas seguidamente, para cada troço, as situações potencialmente mais críticas do ponto de vista dos
recursos hídricos superficiais e identificados os potenciais impactes e eventuais medidas.
Troço 1
Em relação ao Troço 1, não se identificam obras de arte especiais nem linhas de água expressivas, pelo que não foram
identificadas situações potencialmente críticas neste troço.
Troço 0
Verifica-se que existem neste troço, atravessamentos de linhas de água importantes, nomeadamente, o rio Alva, ao km
65+280 (a jusante da barragem de Fronhas), o rio Mondego, ao km 63+000 e ainda a Albufeira da Aguieira (3
atravessamentos), ao km 69+500, ao km 71+000 e ao km 76+000.
A ponte sobre o rio Alva será apenas sujeita à colocação de guardas de segurança, pelo que não se preveem impactes de
significado nesta linha de água.
Em relação ao rio Mondego e à Albufeira da Aguieira, este troço foi apenas objeto de beneficiação / requalificação, pelo não
se preveem intervenções nestas obras de arte.
Assim, apesar de se verificar a existência de locais potencialmente sensíveis neste troço, as intervenções nestes locais não
são suscetíveis de provocar impactes de significado nos recursos hídricos.
Troço 2
São apresentados no quadro seguinte da memória, a lista das obras de arte especiais relacionadas com linhas de água a
duplicar e a construir para permitir a duplicação da plataforma rodoviária do IP3 no Troço 2.
Quadro 1.33 – Duplicação de Obras de Arte Especiais
N.º
INVENTÁRIO

KM

DESIGNAÇÃO

TIPO DE
ESTRUTURA

LARGURA (M)

COMPRIMENTO
(M)

ÁREA (M2)

390

0+638 (*)

Ponte sobre a ribeira do
Vimieiro

Pórtico de 3 vãos

16.20

130

2106

393

1+189 (*)

Ponte sobre o rio Dão em
Santa Comba Dão

Pórtico de 5 vãos

12.70

190

2413

-

0+126 (**)

Ponte sobre o rio Dão na
Óvoa

Pórtico de 5 vãos

13.60

249

3386

(*) – Em relação à faixa independente do IP3.
(**) – Em relação ao restabelecimento do tráfego local.
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Ribeira do Vimieiro, ao km 83+850
A ribeira do Vimieiro, aproximadamente ao km 83+850 do Troço 2, encontra-se entubada para montante numa zona onde
se verifica alguma ocupação humana (Vimieiro), e é atravessada pelo IP3, já à superfície, imediatamente após a linha da
Beira Alta.
A duplicação da Ponte sobre a Ribeira do Vimieiro realizar-se-á do lado poente da ponte atual, obrigando a um tabuleiro
com mais um vão que a ponte existente, devido à orografia local junto ao encontro norte (Figura 1.2).
A nova ponte apresenta uma extensão total de 132.50 m com quatro vãos de 31.40 + 42.10 + 34.00 + 25.00 m. O tabuleiro
tem uma largura constante total de 16.20 m correspondentes a um passadiço exterior com 1.50 m, uma berma de 2.50 m,
uma via de aceleração com 3.50 m (largura esta que varia ao longo da obra), duas vias de 3.50 m, berma esquerda de 1.00
m e um soco para a guarda de segurança do separador com 0.70 m.
Em planta o tabuleiro insere-se numa curva direita de raio variável e em perfil longitudinal em curva concava descendente.
Os pilares são constituídos por fustes cilíndricos encimados por uma viga-travessa de geometria semelhante às da ponte
existente. Prevê-se a possibilidade de fundação direta. Os encontros serão do tipo cofre aberto, também com fundação
direta. O tabuleiro é do tipo misto aço-betão, constituído por duas vigas metálicas de alma cheia por carlingas que dão apoio
à laje de betão.

Figura 1.2 – Planta em Ortofotomapa da Ponte Sobre a Ribeira do Vimieiro
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O local onde a ribeira do Vimieiro é atravessada encontra-se muito próximo do local onde esta linha de água desagua no rio
Dão. Tal como se pode observar na Figura 1.2, esta ponte será duplicada (construção de nova ponte) para o lado do rio
Dão, neste local ainda regularizado pela barragem da Aguieira.

Fotografias 1.4 – Vistas (sul e norte) da Ponte Sobre a Ribeira do Vimieiro existente

Fotografia 1.5 – Aspeto Geral da Ponte Sobre a Ribeira do Vimieiro e pormenor debaixo da ponte
Apresenta-se seguidamente a planta e o alçado da duplicação da Ponte Sobre a Ribeira do Vimieiro, verificando-se que esta
obra de arte terá três pilares (alinhamentos) implantados fora do plano de água.
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Figura 1.3 – Planta da Ponte Sobre a Ribeira do Vimieiro
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Figura 1.4 – Alçado da Ponte sobre a Ribeira do Vimieiro
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Figura 1.5 – Extrato da Planta de Condicionantes do POA Aguieira
Verifica-se, através do extrato da Planta de Condicionantes do POA da Aguieira, que neste troço, o atual IP3 encontra-se
dentro dos limites do Plano de Ordenamento da Albufeira da Aguieira., sendo que esta é uma albufeira de utilização
protegida.
Mais concretamente, na zona da ribeira do Vimieiro, o IP3 sobrepõe-se às seguintes condicionantes:
▪ Limite da zona reservada (50 m a partir do NPA) da albufeira;
▪ Margem (30 m);
▪ Reserva Ecológica Nacional (REN).
De referir que em termos de solução estrutural os pilares da nova ponte serão implantados no mesmo alinhamento que os
da ponte existente, pelo que todos os pilares, existentes e novos, ficarão fora do Plano de Água da albufeira.
Assim, a duplicação do IP3 neste local, a ocorrer para o lado do rio Dão, neste caso, da Albufeira da Aguieira, implica o
seguinte:
▪ Sobreposição direta da ponte (novos pilares, encontros e aterros) sobre a Zona Reservada (50 m), Margem (30 m) e
Reserva Ecológica Nacional;
▪ Maior proximidade da ponte (novos pilares, encontros e aterros) ao Plano de Água.
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Considera-se assim, que esta é uma situação sensível, pela proximidade ao plano de água da albufeira, pelo que a
duplicação da ponte poderá ser potencialmente indutora de impactes nos recursos hídricos superficiais. Contudo, e tal como
já foi referido, o projeto de duplicação da obra de arte, em fase de estudo prévio, foi desenvolvido por forma a minimizar a
os potenciais impactes, nomeadamente, através do alinhamento dos pilares da ponte nova com os existentes, e da
salvaguarda do plano de água.
Para além disso, na fase de construção, deverão ainda ser adotadas medidas de minimização específicas para minimizar
os impactes na linha de água / albufeira, assim como, para salvaguardar a qualidade da água da albufeira durante a
construção.
Rio Dão, ao km 84+400
O rio Dão, aproximadamente ao km 84+400 do Troço 2, é atravessado pelo IP3, cerca de 500 após a ribeira do Vimieiro, a
sul de Santa Comba Dão.
O rio Dão, neste local ainda regularizado pela barragem da Aguieira, é atualmente transposto através da Ponte Sobre o Rio
Dão, em Santa Comba Dão (Figura 1.6).
Duplicação da Ponte sobre o Rio Dão
A duplicação da Ponte sobre o rio Dão realizar-se-á a jusante da ponte atual, obrigando a um tabuleiro com uma extensão
um pouco maior dos tramos de margem para melhor adaptação, devido à orografia local junto aos encontros.
A nova ponte apresenta uma extensão total de 190 m com quatro vãos de 35,0 + 3 x 40,00 m + 35,00 m. O tabuleiro tem
uma largura constante total de 12,20 m correspondentes a um passadiço exterior com 1,50 m, uma berma direita de 2,50 m,
duas vias de 3,50 m, berma esquerda de 1,00 m e um soco para a guarda de segurança do separador com 0,70 m.
Em planta o tabuleiro insere-se num troço retilíneo e em perfil longitudinal em curva côncava.
Os pilares são constituídos por fustes cilíndricos encimados por uma viga-travessa de geometria semelhante às da ponte
existente. Prevê-se a necessidade de fundações indiretas por microestacas.
Os encontros serão do tipo cofre aberto com fundação direta.
O tabuleiro é do tipo misto aço-betão, constituído por duas vigas metálicas de alma cheia ligadas por carlingas que dão
apoio à laje de betão.
Ponte sobre o rio Dão na Óvoa (nova)
A Ponte sobre o rio Dão na Óvoa servirá para restabelecimento do tráfego local a montante da ponte existente.
A ponte apresenta uma extensão total de 249.50 m com sete vãos de 37.50 m + 4 x 40.00 m + 30.00 m + 20.0 m. O tabuleiro
tem uma largura constante total de 13.60 m correspondentes a um soco para a guarda de segurança com 0.70 m, uma
ciclovia com 2.0 m um separador com 0.50 m, bermas exteriores de 1.00 m, duas vias de 3.00 m e um passeio com largura
total de 2.40 m que inclui 0.70 m de largura para a implantação da guarda de segurança.
Em planta o tabuleiro insere-se maioritariamente num troço reto, com uma pequena curva de raio 250 m que apanha apenas
uma parte do tramo entre o P6 e o encontro E2 num troço retilíneo e em perfil longitudinal em curva côncava.
Os pilares são constituídos por fustes cilíndricos encimados por uma viga-travessa de geometria semelhante às da ponte
existente. Prevê-se a necessidade de fundações indiretas por microestacas.
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Os encontros serão do tipo cofre aberto com fundação direta.
O tabuleiro é do tipo misto aço-betão, constituído por duas vigas metálicas de alma cheia ligadas por carlingas que dão
apoio à laje de betão.
Sublinha-se que na travessia do Dão consideram-se 2 novas pontes, sendo uma de duplicação do IP3 e outra dedicada ao
tráfego local, sendo que em termos de impactes se associa um efeito cumulativo, pelo que passarão a ser 3 pontes de
atravessamento do rio Dão, muito próximas umas das outras, ainda com a presença de um pontão a montante, também a
relativa proximidade.
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Figura 1.6 – Planta em Ortofotomapa das Pontes Sobre o Rio Dão, em Santa Comba Dão
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Neste local, o IP3 atravessa integralmente a albufeira, tratando-se assim de uma zona naturalmente sensível não só do
ponto de vista dos recursos hídricos, mas também da paisagem.

Fotografia 1.6 - Vista (este e oeste) da Ponte Sobre o Rio Dão, em Santa Comba Dão

Fotografia 1.7 - Vista superior e lateral (oeste) da Ponte Sobre o Rio Dão, em Santa Comba Dão
Apresentam-se seguidamente as plantas e os alçados das Pontes Sobre o rio Dão, em Santa Comba Dão (duplicação e
nova ponte para restabelecimento do tráfego local).
Verifica-se que a obra de arte existente apresenta atualmente quatro pilares (alinhamentos) na albufeira. À cota máxima os
quatro pilares estão dentro do Plano de Água e à cota mínima poderá estar um pilar.
A solução para a duplicação da atual ponte e para a construção da nova ponte para restabelecimento do tráfego local,
mantém as mesmas características da ponte existente.
Assim, está previsto o seguinte:
▪ Para a duplicação serão implantados 4 novos pilares, totalmente alinhados com os existentes, pelo que os mesmos
ficarão implantados no plano de água à cota máxima e à cota mínima ficará apenas um;
▪ Para a nova ponte serão implantados 6 novos pilares, sendo que 4 estarão também alinhados com os da ponte
existente e dois serão novos. Os 4 pilares alinhados com a ponte existente ficarão implantados no plano de água à
cota máxima e à cota mínima ficará apenas um; os 2 outros dois ficarão fora do plano de água em qualquer situação.
Em geral, e na travessia de linhas de água de pequena dimensão, há sempre a preocupação de colocar os pilares fora do
leito menor da linha de água, tal como proposto para a Ponte sobre a ribeira do Vimieiro.
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No entanto, em situações em que se verifica ser tecnicamente e economicamente vantajoso essa possibilidade,
nomeadamente no caso da Ponte sobre o rio Dão, e em que se pretende replicar a estrutura existente, foi estudada e
proposta uma solução com pilares implantados no leito da Albufeira da Barragem da Aguieira, tal como já acontece com a
ponte existente. Pretende-se que as interferências dos pilares com o escoamento sejam reduzidas, optando-se por pilares
com pequena espessura comparativamente com a largura total de topo da seção molhada.
Nas soluções apresentadas houve a preocupação de assegurar que a localização e a geometria propostas para as obras
de arte tenham uma interferência reduzida no escoamento, sendo, portanto, adequadas às condições existentes nas linhas
de água atravessadas.
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Figura 1.7 – Planta das Pontes Sobre o Rio Dão, em Santa Comba Dão
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Figura 1.8 – Alçado da Ponte Sobre o Rio Dão, em Santa Comba Dão (duplicação)

Figura 1.9 – Alçado da Ponte Sobre o Rio Dão, em Santa Comba Dão (nova ponte para restabelecimento do tráfego local)
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Figura 1.10 – Extrato da Planta de Condicionantes do POA Aguieira
Através do extrato da Planta de Condicionantes do POA da Aguieira verifica-se, que este troço do IP3 encontra-se
integralmente dentro limites do Plano de Ordenamento da Albufeira da Aguieira.
Mais concretamente, no atravessamento do rio Dão, ao km 84+400, o IP3 sobrepõe-se às seguintes condicionantes:
▪ Limite da Zona Reservada (50 m a partir do NPA) da albufeira;
▪ Margem (30 m);
▪ Plano de Água;
▪ Reserva Ecológica Nacional (REN).
A proposta de soluções apresentadas nesta fase de estudo prévio, tiveram como objetivo obter uma geometria o mais
semelhante possível à ponte existente.
Deste modo, a duplicação da ponte existente e a construção da nova ponte para tráfego local, irá implicar o seguinte:
▪ Sobreposição direta das novas pontes (novos pilares, encontros e aterros/escavações) sobre a Zona Reservada
(50 m), Margem (30 m), e Reserva Ecológica Nacional;
▪ Sobreposição direta das novas pontes (novos pilares) sobre ao Plano de Água, com eventuais alterações no
escoamento.
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Para além disso, as margens do rio Dão neste local, encontram-se acompanhadas por uma galeria ripícola de elevada
diversidade, a qual, ainda que não esteja associada a qualquer habitat classificado, se considera que deverá ser preservada,
não só pelo interesse paisagístico, como pela sua função como zona de transição entre o ecossistema aquático e o terrestre.
Assim, esta é naturalmente uma situação sensível, que poderá implicar impactes nos recursos hídricos superficiais,
destacando-se a necessidade de implantação de novos pilares diretamente no Plano de Água da Albufeira, o que poderá
implicar potenciais impactes na morfologia e no escoamento da albufeira da Aguieira.
Considera-se contudo, que o projeto de duplicação da Ponte sobre o Rio Dão e da construção de uma nova ponte para
tráfego local, em Santa Comba Dão, foi desenvolvido nesta fase de estudo prévio por forma a minimizar as afetações
previstas no Plano de Água, como também da galeria ripícola. Efetivamente, considera-se que a implantação dos pilares no
mesmo alinhamento dos anteriores minimiza os impactes na morfologia e no escoamento da albufeira, uma vez que respeita
a dinâmica atualmente existente
Efetivamente, nas soluções apresentadas houve a preocupação de assegurar que a localização e a geometria propostas
para as obras de arte tenham uma interferência reduzida no escoamento, sendo, portanto, adequadas às condições
existentes nas linhas de água atravessadas
Para além disso pretende-se que as interferências dos pilares com o escoamento sejam reduzidas, optando-se por pilares
com pequena espessura comparativamente com a largura total de topo da seção molhada.
De resto, deverão ser adotadas medidas de minimização específicas para salvaguardar esta zona de Albufeira Protegida
durante a construção, e evitar qualquer tipo de contaminação.
Troço 3
Apresenta-se nos quadros seguintes, a lista das obras de arte especiais sobre linhas de água a intervencionar no Troço 3
para permitir a duplicação da plataforma rodoviária do IP3.
Quadro 1.34 – Duplicação de Obras de Arte
N.º
INVENTÁRIO

KM1

DESIGNAÇÃO

TIPO DE ESTRUTURA

LARGURA
(M)

COMPRIMENTO
(M)

ÁREA (M2)

425

101+930

Ponte sobre o Rio Dinha

Pórtico de 3 vãos

12.70

65

826

455

113+565

Ponte sobre a Ribeira de Asnes

Pórtico de 6 / 8 vãos (2)

12.30 (3)

200+270 (3)

5780

458

114+500

Ponte sobre o rio Pavia

Pórtico de 4 vãos

12.70

130

1651

1-

PK’s referentes à marcação atual do IP3

2

- Tabuleiro Norte – 6 vãos, Tabuleiro Sul - 8 vãos

3

- Tabuleiro Norte – 200 m, Tabuleiro Sul 270 m

Quadro 1.35 – Alargamento e reabilitação de Obras de Arte

1–

N.º
INVENTÁRIO

KM1

DESIGNAÇÃO

TIPO DE ESTRUTURA

ALARGAMENTO

REABILITAÇÃO

447

109+460

Ponte sobre a rib. de Lobão

Pórtico de 3 vãos

Ambos lados

SIM

PK’s referentes à marcação atual do IP3

Rio Dinha, ao km 101+930
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O rio Dinha, linha de água natural, é transposto atualmente pelo IP3 através da Ponte Sobre o Rio Dinha.
A duplicação desta ponte desenvolve-se entre os km 101+916 e o km 101+981 (eixo dos apoios nos encontros) do IP3,
perfazendo um comprimento total de cerca de 65 m (Figura 1.11).
A duplicação da Ponte sobre o Rio Dinha realizar-se-á do lado Norte da ponte atual, replicando a ponte existente, quer em
tipologia estrutural, quer em disposição de vãos. A nova ponte tem com uma decalagem de 5 m em relação à implantação
da ponte existente, devido ao viés do atravessamento do rio Dinha e de modo a permitir a implantação dos pilares e
respetivas fundações fora do leito menor do rio.
A nova ponte apresenta uma extensão total de 65 m com 3 vãos de 20 + 25 + 20 m. O novo tabuleiro terá uma largura
constante total de 12.70 m. O tabuleiro será de betão armado pré-esforçado, constituído por uma laje maciça de espessura
variável. Os pilares serão constituídos por fustes retangulares com arestas chanfradas, e terão ligação monolítica ao
tabuleiro. Os encontros serão do tipo perdido constituídos do tipo perdido, constituídos por vigas de estribo apoiadas em
gigantes, que inferiormente são ligados entre si pela sapata de fundação. As fundações dos pilares e encontros serão diretas
por meio de sapatas de fundação
Em planta a obra insere-se numa reta, e em perfil longitudinal a obra desenvolve-se segundo uma curva de concordância
vertical côncava de 6 000 m de raio equivalente.
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Figura 1.11 – Planta em Ortofotomapa da Ponte Sobre o Rio Dinha
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Neste local, o IP3 será duplicado para o lado esquerdo (norte) conforme se pode observar na Figura 1.11

Fotografias 1.8 – Vista do lado esquerdo (norte) sobre a Ponte Sobre o Rio Dinha

Fotografias 1.9 – Vista do lado direito (sul) sobre a Ponte Sobre o Rio Dinha
Apresenta-se seguidamente a planta e o alçado da duplicação da Ponte Sobre o rio Dinha, verificando-se que a obra de arte
existente apresenta atualmente dois alinhamentos de três pilares que se situam fora do leito do rio.
A solução para a duplicação mantém a mesma lógica, estando assim previstos, dois alinhamentos de três pilares. Uma vez
que a estrada não é perpendicular ao rio, os pilares novos não estarão no mesmo alinhamento que os existentes, verificandose um ligeiro desfasamento.
Tal como na atual ponte existente, também na duplicação se prevê a colocação dos pilares fora do leito do rio, mas dentro
do Nível de Máxima Cheia.
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Figura 1.12 – Planta da Ponte Sobre o Rio Dinha
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Figura 1.13 – Alçado da Ponte sobre o Rio Dinha
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Figura 1.14 – Extrato da Planta de Condicionantes
Através da planta de condicionantes verifica-se que na zona do atravessamento do rio Dinha, estão presentes as seguintes
condicionantes:
▪ Reserva Ecológica Nacional (REN) - Leito do curso de água (leito do Dinha);
▪ Reserva Ecológica Nacional (REN) - Zonas ameaçadas pelas cheias.
Ou seja, tal como já referido, os atuais e futuros pilares estão fora do leito do rio, pelo que o mesmo será salvaguardado,
mas encontram-se em leito de cheia.
Assim, e uma vez que os pilares serão construídos em leito de cheia, tal como os existentes, deverá ser prevista a
implementação de proteção hidráulica, para a eventual ocorrência de cheias. De referir que os pilares da atual ponte já
dispõem de proteção hidráulica (do tipo enrocamento de proteção).
Prevê-se assim que a solução de proteção hidráulica dos pilares, a desenvolver em fase de Projeto de Execução, seja do
tipo “manta reno” ou “enrocamento argamassado (ou não)”. Deste modo, a solução para a proteção hidráulica dos pilares
será devidamente estudada e dimensionada na fase de Projeto de Execução.
É ainda de salientar, neste local, a presença de uma galeria ripícola importante, estando presentes dois habitats naturais,
um deles prioritário, nomeadamente: habitat 91E0 (prioritário) e habitat 92A0 (Figura 1.15):
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▪ Habitat 91E0 (prioritário) - *Florestas aluviais de Alnus glutinosa e Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae,
Salicion albae);
▪ Habitat 92A0 - Florestas-galerias de Salix alba e Populus alba.

Figura 1.15 - Galeria Ripícola do Rio Dinha
Assim, a duplicação da ponte sobre o rio Dinha, é também uma situação sensível, que poderá implicar impactes nos recursos
hídricos superficiais, devido essencialmente a:
▪ Intervenções diretas em Zonas Ameaçadas pelas Cheias, através da implantação dos novos alinhamentos de pilares;
▪ Potencial afetação da galeria ripícola existente, a qual, para além das funções ecológicas e hídricas, apresenta dois
tipos de habitats naturais (*91E0 e 92A0), sendo um deles prioritário;
Considera-se contudo que o projeto de duplicação da obra de arte foi desenvolvido por forma a minimizar as intervenções e
a afetação das áreas sensíveis acima referidas.
Efetivamente, em relação à vegetação ripícola, o projeto do alargamento da ponte (Estudo Prévio de Obras de Arte inseridas
no Troço 3 – Santa Comba Dão / Viseu (km 86 ao km 118) do Projeto Base de Duplicação / Requalificação do IP3 entre o
Nó de Souselas e o Nó de Viseu) foi condicionado precisamente pela existência da galeria ripícola associada a esta linha
de água. Assim, o alargamento da ponte foi proposto para montante, por forma a preservar a galeria ripícola. Apresenta-se
seguidamente o extrato do ponto relativo aos condicionamentos ambientais deste projeto:
“A existência de galerias ripícolas de dimensões expressivas em algumas linhas de água condicionam as soluções de
duplicação da plataforma do IP3 e de duplicação/alargamento das pontes existentes, nomeadamente, na Ponte sobre o rio
Dinha e na Ponte sobre a ribeira de Asnes.
No rio Dinha existe uma galeria ripícola que apresenta maior desenvolvimento a jusante da ponte existente. Para a
duplicação da plataforma do IP3 foi considerado este condicionamento, tendo-se efetuada a duplicação do IP3 e da ponte
existente para o lado de montante.”
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Em relação às zonas ameaçadas pelas cheias e tal como já referido acima, prevê-se que na fase seguinte dos estudos
venha a ser proposta proteção hidráulica.
Na fase de construção, uma vez que se preveem intervenções junto ao rio, deverão ser adotadas medidas de minimização
específicas para salvaguardar a linha de água, a galeria ripícola e toda a envolvente durante a construção.
Ribeira do Lobão, 109+460
A ribeira do Lobão é uma linha de água natural que se encontra na sub-bacia do rio Dinha.
A ponte sobre a ribeira do Lobão será objeto de alargamento e reabilitação para acomodar a duplicação da plataforma do
IP3 pretendida. A obra de arte será alargada, reabilitada e reforçada para acomodar os condicionamentos resultantes da
duplicação do IP3.

Figura 1.16 – Planta em Ortofotomapa da Ponte Sobre a Ribeira do Lobão (a alargar)
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Fotografia 1.10 - Ponte sobre a Ribeira do Lobão
Apresenta-se nas Figuras seguintes, a planta e o alçado da Ponte sobre a Ribeira do Lobão, verificando-se que esta obra
de arte apresenta atualmente dois pilares, fora do leito do rio.
O alargamento será efetuado para os dois lados da ponte, replicando o existente. Os novos pilares serão assim alinhados
com os existentes, pelo que ficarão igualmente fora do leito do rio.

Figura 1.17 – Planta da Ponte Sobre a Ribeira do Lobão
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Figura 1.18 – Alçado da sobre a Ribeira do Lobão
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Figura 1.19 – Extrato da Planta de Condicionantes (Desenho 40418-PB-TG-0603-EIA-024: Planta Síntese de
Condicionantes, preparado com base nas cartas de condicionantes dos PDM dos concelhos atravessados)

Através do extrato da Planta de Condicionantes (Figura 1.19), verifica-se que na zona do atravessamento da ribeira do
Lobão, também está classificada como zona ameaçada pelas cheias.
Em termos de proteção hidráulica, verifica-se que os pilares da atual ponte não dispõem de proteção hidráulica.
No caso do alargamento da ponte, a necessidade de proteção hidráulica dos novos pilares será avaliada em fase de Projeto
de Execução. Em todo o caso, se se verificar a necessidade de proteção hidráulica, a solução será similar a uma das
soluções acima referidas para o rio Dinha.
Assim, apesar do leito do rio ser salvaguardado, os novos pilares, assim como os existentes, ficarão em local suscetível a
cheias, pelo que na fase seguinte será avaliada a necessidade de proteção hidráulica.
É ainda de salientar, neste local, a presença de uma galeria ripícola, associada ao habitat natural prioritário 91E0 - *Florestas
aluviais de Alnus glutinosa e Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) (Figura 1.20).
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Figura 1.20 - Galeria Ripícola da ribeira do Lobão (Habitat 91E0)
Assim, o alargamento da ponte sobre a ribeira do Lobão, poderá implicar impactes nos recursos hídricos superficiais, devido
essencialmente a:
▪ Intervenções muitos próximas do leito do curso de água (ribeira do Lobão) e implantação de pilares em leito de cheia;
▪ Afetação direta da galeria ripícola existente, a qual, para além das funções ecológicas e hídricas, constitui um habitat
natural prioritário (91E0).
Considerando-se que projeto foi desenvolvido por forma a minimizar a afetação do curso de água e da galeria ripícola, os
impactes foram minimizados. Na fase de construção, deverão ser adotadas medidas de minimização específicas para
salvaguardar a linha de água e toda a envolvente durante a empreitada.
Ribeira de Asnes, ao km 113+565
A ribeira de Asnes é uma linha de água natural, a qual é atravessada pelo IP3 ao km 113+565, através da Ponte sobre a
Ribeira de Asnes a qual se desenvolve em curva ao longo de cerca de 175 m (Figura 1.21).
Neste local, não haverá duplicação, mas sim substituição da obra de arte existente, conforme se pode observar na Figura
1.21). Esta ponte necessita de ser substituída devido ao raio de curva atual que esta obra de arte apresenta.
Assim, a Ponte sobre a Ribeira de Asnes será integralmente substituída, construindo-se o novo tabuleiro a Sul da ponte
atual. Será constituída por dois tabuleiros independentes, com distintos comprimentos. O tabuleiro Norte apresentará uma
extensão total de 200 m com 6 vãos de 30 + 4 x 35 + 30 m, enquanto que o tabuleiro Sul apresenta 270 m de extensão,
dispostos por 8 vãos de 30+6x35+30 (m). A largura total dos dois tabuleiros será de 24.60 m.
Os pilares serão constituídos por fustes retangulares com uma travessa trapezoidal na sua extremidade que recebe o
tabuleiro. Os encontros serão constituídos por encontros do tipo cofre ou encontros em soco fundados diretamente. O
tabuleiro será de betão armado pré-esforçado, constituído por uma laje vigada de altura constante.
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Fotografia 1.11 – Aspeto Geral da Ponte Sobre a Ribeira de Asnes
Apresenta-se nas figuras seguintes, a planta e o alçado da nova Ponte sobre a Ribeira de Asnes, verificando-se que esta
obra de arte terá 5 pilares no tabuleiro norte e 7 pilares no tabuleiro sul, todos eles implantados fora do leito do rio.
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Figura 1.21 – Planta em Ortofotomapa da nova Ponte Sobre a Ribeira de Asnes (a substituir)
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Figura 1.22 – Planta da nova Ponte Sobre a Ribeira de Asnes
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Figura 1.23 – Alçado norte da nova ponte sobre a Ribeira de Asnes

Figura 1.24 – Alçado sul da nova ponte sobre a Ribeira de Asnes
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Figura 1.25 – Extrato da Planta de Condicionantes (Reserva Ecológica Nacional) do PDM de Viseu
Através do extrato da Planta de Condicionantes - REN de Viseu (Figura 4.17), verifica-se que na zona do atravessamento
da ribeira de Asnes, se identifica apenas uma condicionante, designadamente o Leito do Curso de Água (leito da ribeira de
Asnes).
A substituição desta obra de arte, prevê uma solução diferente da atualmente existente, contudo, o leito do rio está
devidamente salvaguardado, pelo que não se preveem impactes neste domínio.
Em relação à ponte existente, a mesma poderá vir a ser demolida, pelo que nesse caso deverão ser definidas medidas de
minimização específicas para minimização dos eventuais impactes nos recursos hídricos.
Resta ainda referir, neste local, a presença de uma galeria ripícola bastante larga e densa, associada ao habitat natural
prioritário 91E0 - *Florestas aluviais de Alnus glutinosa e Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae);
(Figura 1.26).
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Figura 1.26 - Galeria Ripícola da ribeira de Asnes (Habitat 91E0)
Assim, a duplicação da ponte sobre a ribeira de Asnes, é também uma situação sensível, que poderá implicar impactes nos
recursos hídricos superficiais, devido essencialmente a:
▪ Afetação direta da galeria ripícola existente, a qual, para além das funções ecológicas e hídricas, constitui um habitat
natural prioritário (91E0);
▪ Intervenções muitos próximas do leito do curso de água (ribeira de Asnes), podendo ocorrer, durante a obra, e
particularmente se a atual ponte for demolida, impactes na ribeira, não só em termos de qualidade como em termos
de quantidade.
Considera-se contudo que estes impactes foram minimizados, uma vez que o projeto da nova obra de arte considerou este
condicionamento, tendo sido assim proposta duplicação para o lado de jusante, minimizando assim potencial afetação da
galeria ripícola.
Com efeito, e de acordo com o Estudo Prévio de Obras de Arte inseridas no Troço 3 – Santa Comba Dão / Viseu (km 86 ao
km 118) do Projeto Base de Duplicação / Requalificação do IP3 entre o Nó de Souselas e o Nó de Viseu verifica-se que
“existe uma galeria ripícola que se prolonga sob o tabuleiro da ponte existente e apresenta desenvolvimento expressivo.
Para a duplicação da plataforma do IP3 foi considerado este condicionamento, tendo-se efetuado a duplicação do IP3 e da
ponte existente para o lado de jusante e com um vão no tramo sobre a ribeira de Asnes que permite transpor a linha de água
minimizando a afetação da galeria ripícola”.
Na fase de construção, uma vez que poderão ocorrer intervenções e demolições importantes junto ao rio, deverão ser
adotadas medidas de minimização específicas para salvaguardar a linha de água e toda a envolvente durante a empreitada.
Rio Pavia, 114+500
O rio Pavia é uma linha de água natural localizada na sub-bacia do rio Asnes.
A ponte sobre o rio Pavia será objeto de duplicação para acomodar a duplicação da plataforma do IP3 pretendida. A Ponte
sobre o Rio Pavia desenvolve-se entre os km 114+458 e o km 114+588 (eixo dos apoios nos encontros), do IP3, perfazendo
um comprimento total de cerca de 130 m.
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Em planta a obra insere-se numa reta, e em perfil longitudinal a obra desenvolve-se segundo uma curva de concordância
vertical côncava de 3 500 m de raio equivalente.
A duplicação da Ponte sobre o Rio Pavia realizar-se-á do lado Sul da ponte atual, replicando a ponte existente na disposição
de vãos. A nova ponte apresentará uma extensão total de 130 m com 4 vãos de 30 + 2 x 35 + 30 (m). O novo tabuleiro terá
uma largura constante total de 12.70 m. Os pilares serão constituídos por fustes retangulares com uma travessa trapezoidal
na sua extremidade que recebe o tabuleiro. Os encontros serão constituídos por encontros em soco fundados diretamente.
O tabuleiro será de betão armado pré-esforçado, constituído por uma laje vigada de altura constante.

Figura 1.27 – Planta em Ortofotomapa da Ponte Sobre a o rio Pavia (duplicação)

Fotografia 1.12 – Aspeto Geral da Ponte Sobre o Rio Pavia
Apresenta-se nas Figuras seguintes, a planta e o alçado da Ponte sobre o rio Pavia, verificando-se que esta obra de arte
apresenta atualmente três pilares, fora do leito do rio sendo que a duplicação ira replicar o existente, mantendo igualmente
os pilares fora do leito do rio.
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Figura 1.28 – Planta da Ponte Sobre o Rio Pavia

Figura 1.29 – Alçado da sobre o Rio Pavia
Este atravessamento não suscita preocupações ao nível ambiental, à exceção da questão dos pilares ficarem implantados
em leito de cheia, tal como se pode observar na Figura 1.29, a qual abrange o Asnes e o Pavia. Assim, deverá ser proposta
proteção hidráulica.
De resto não foram identificadas outras condicionantes neste local.
T4 – Variante Nascente
Rio Dão - Variante Nascente
O rio Dão é atravessado pela Variante Nascente a Santa Comba Dão, ao km 2+450, através de uma nova travessia, uma
obra de arte especial de dimensão expressiva a qual terá uma extensão de cerca de 740 m (Figura 1.30).
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Esta zona ainda é abrangida pela Albufeira da Barragem da Aguieira e, dada a orografia acidentada do vale na zona da
travessia, o traçado desenvolver-se-á a uma altura significativa, da ordem dos 60 a 70 m, acima do plano de água da
Barragem da Aguieira (NPA = 124.7 m).
Face aos condicionamentos existentes para a nova Ponte sobre o rio Dão, propôs-se a adoção de uma solução com vãos
principais sobre o rio Dão de dimensão significativa, da ordem dos 100 m, com tabuleiro em viga-caixão.
Na solução proposta, a Ponte sobre o rio Dão é constituída por um único tabuleiro, com uma largura total de 24.60 m, que
permite acomodar o perfil transversal da Variante Nascente a Santa Comba Dão. Este é constituído por duas faixas de
rodagem com 7.00 m de largura cada, com um separador central com 0.60 m de largura, bermas direitas de 2.50 m e bermas
esquerdas de 1.00 m. A plataforma completa-se com dois passadiços com 1.50 m de largura cada, incluindo vigas de
bordadura e guardas de segurança, resultando uma largura útil de cerca de 0.60 m. A faixa de rodagem e bermas têm
inclinação transversal, de acordo com o traçado da Variante Nascente.
A localização da implantação dos pilares, resulta da necessidade de respeitar a morfologia do terreno existente e em especial
o leito menor do rio Dão e a ciclovia existente.
O leito menor natural do rio Dão apresenta cerca de 70 m de largura, localizando de forma excêntrica e para o lado da
margem esquerda do leito alagado do rio, pelo que constitui o condicionamento principal para a definição da localização dos
apoios da obra de arte.
Situando-se a travessia sobre a zona de alagamento da Barragem da Aguieira e tendo em atenção as pontes existentes
sobre o rio Dão a jusante da travessia, nomeadamente a Ponte Ferroviária do Ramal de Viseu e a Ponte sobre o rio Dão em
Santa Comba Dão, considerou-se a possibilidade de implantação de pilares nesta zona de alagamento que, no caso da
Ponte Ferroviária, também é ocupada pelo aterro de aproximação à obra de arte.
Assim, prevê-se a implantação de 2 pilares na zona de alagamento da Albufeira, mas fora do leito menor do rio Dão.
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Figura 1.30 – Planta em Ortofotomapa da Nova Ponte Sobre o Rio Dão - Variante Nascente
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Figura 1.31 – Planta da nova Ponte Sobre ao Rio Dão – Variante Nascente
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Figura 1.32 – Alçado da nova Ponte Sobre ao Rio Dão – Variante Nascente
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Fonte: SNIG - dgterritorio.pt (2020)

Figura 1.33 – Extrato da Planta de Condicionantes do POA Aguieira
Tal como se pode observar na Figura 1.33, o rio Dão é atravessado pela Variante Nascente numa zona que ainda se
encontra abrangida pelo Plano de Ordenamento da Albufeira da Aguieira.
Esta nova travessia irá implicar a intervenção direta em áreas condicionadas (Limite da Zona Reservada da Albufeira (50 m
a partir do NPA), dentro do limite da Margem da Albufeira (30m)), nomeadamente, através da construção de aterros,
encontros da ponte e da implantação de dois pilares da ponte no leito do rio (Plano de Água), com potenciais impactes no
escoamento. Para além disso toda a área se encontra condicionada ao abrigo do regime da Reserva Ecológica Nacional
(REN).
Em relação à galeria ripícola verifica-se a existência de uma densa e contínua galeria ripícola, que poderá também ser
afetada, apesar desta não representar qualquer habitat natural.
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Fotografia 1.13 – T4 Variante Nascente - vista para a margem esquerda no local do atravessamento do vale do rio
Dão
Considerou-se que esta seria a melhor opção para a nova travessia do Dão, numa ótica de custo – benefício considerandose que a obra de arte terá uma interferência reduzida no plano de água e no escoamento. Efetivamente, as interferências
dos pilares com o escoamento preveem-se pouco significativas, não só porque se evitou o leito menor do rio, como também
porque se trata de uma zona de albufeira, ou seja de “aguas paradas”. Por outro lado destaca-se ainda a possibilidade de
adotar pilares com pequena espessura comparativamente com a largura total de topo da secção molhada.
Para a fase de construção deverão também ser adotadas medidas específicas de salvaguarda da albufeira da Aguieira
(albufeira protegida).
1.6.2.1.2

Fase de Exploração

Tal como referido para a fase de construção, em termos de quantidade, os impactes que terão início na fase de construção
poderão prolongar-se para a fase de exploração.
O aumento da área impermeabilizada poderá representar um impacte pontualmente negativo, em particular para as
pequenas linhas de água, quando se registam períodos de pluviosidade após um período seco, na medida em que o anterior
efeito de retenção de água pelo solo, na correspondente faixa antes não impermeabilizada, deixa de se fazer sentir.
Contudo, dada a pré-existência da via a alargar, tal deverá assumir reduzida expressão em função do alargamento da via,
podendo os fenómenos referidos assumir maior relevância na Variante Nascente, por se tratar de um troço de via totalmente
novo em cerca de 5,8 km.
Ainda durante a fase de exploração, poderão também ocorrer impactes associados ao eventual assoreamento dos órgãos
hidráulicos, particularmente nos primeiros anos de exploração. No entanto, estas situações são pouco prováveis de ocorrer,
uma vez que não se registam atualmente problemas na via existente.
Em relação ao atravessamento de linhas de água, prevê-se a adequação de obras de drenagem existentes e a duplicação
(ou nova construção) de obras de arte, sendo que em qualquer dos atravessamentos de linhas de água, será assegurado o
encaminhamento adequado das águas de escorrência e o correto atravessamento das linhas de água.
Assim, e à exceção das linhas de água atravessadas pelo Troço 4 (Variante Nascente), não se preveem novos impactes
para além dos atualmente existentes, pois o IP3 em apreço já existe e haverá apenas a necessidade de adequar as obras
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de drenagem e obras de arte existentes, pelo que se considera que os impactes na fase de exploração serão previsivelmente
pouco significativos.
Em relação à Variante Nascente, o projeto foi concebido para minimizar todos os impactes relacionados com o escoamento
tendo sido previstos e dimensionados os órgãos de drenagem necessários para manter, tanto quanto possível, as atuais
condições de escoamento das linhas de água intercetadas, para um período de retorno de 100 anos. Em relação à nova
travessia do rio Dão, a mesma também foi projetada por forma a minimizar os impactes neste curso de água, tendo-se
evitado a colocação de pilares no leito menor do rio. Assim, ainda que se verifique alguma artificialização local das linhas de
água, e introdução de novos elementos, os impactes na fase de exploração, embora negativos, prevêem-se pouco
significativos, pois as condições de escoamento serão mantidas.
No que se refere a problemas ao nível da drenagem longitudinal, os mesmos também são de ocorrência pouco provável
nesta fase, desde que, como referido para a fase de construção, sejam criteriosamente adotadas as soluções preconizadas
no estudo de drenagem.
1.6.2.2
1.6.2.2.1

Recursos Hídricos Subterrâneos
Fase de Construção

De uma forma geral, e tal como já referido, os impactes provocados por infraestruturas lineares nos recursos hídricos são
originados, na sua maioria, durante a fase de construção, tomando então um carácter permanente. Estas alterações, ao
permanecerem, poderão eventualmente agravar-se durante a fase de exploração. Alguns dos impactes mais importantes, e
que se devem a vários fenómenos relacionados essencialmente com os movimentos de terras, são:
▪ oscilação do nível freático;
▪ alteração do regime de escoamento;
▪ diminuição da área de infiltração.
A necessidade de se efetuarem escavações e aterros, bem como alguns saneamentos superficiais, em particular em zonas
de baixas aluvionares ou quando a movimentação de terras é importante, poderá ter repercussões diretas nas condições
hidrogeológicas, podendo originar impactes negativos importantes.
No caso concreto do alargamento do IP3 as principais alterações nos sistemas hídricos já foram introduzidas, registando-se
agora situações muito pontuais associadas às movimentações de terras, com alterações temporárias no regime de
escoamento.
Como impactes permanentes admite-se um ligeiro incremento das alterações verificadas aquando da construção inicial da
estrada, devido ao aumento da área impermeabilizada, com maiores caudais drenados da plataforma e diminuição da
infiltração.
Com efeito, as atividades de desmatação, modelação de terrenos e alargamento da via, induzem normalmente alterações
nos processos hidrogeológicos, em especial naqueles que se relacionam com o binómio infiltração/escoamento. Deverão
verificar-se em relação à situação atual, pequenos acréscimos nos escoamentos superficiais e ligeiros decréscimos na
infiltração, devido essencialmente à compactação dos solos provocada pela circulação das máquinas e ao aumento da área
impermeabilizada correspondente à ampliação da faixa de rodagem. Estas modificações serão em regra mais acentuadas
na fase de construção, tendendo a estabilizar na fase de exploração.
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Consideram-se estes impactes negativos, mas de reduzida magnitude e pouco significativos.
Como foi referido no capítulo relativo à caracterização dos recursos hídricos, a maior parte do traçado insere-se no Maciço
Indiferenciado da Bacia do Mondego. A segunda massa de água mais importante é o Cársico da Bairrada. As restantes
massa de água são, em área afetada, muito pouco significativas.
A circulação nos xistos e grauvaques e nas rochas granitoides do Maciço Indiferenciado da Bacia do Mondego,
predominantes na área de estudo é, na maioria dos casos, relativamente superficial e faz-se sobretudo numa camada
superficial, constituída por rochas alteradas ou mais fraturadas, e os níveis freáticos acompanham de uma maneira muito
fiel a topografia e o escoamento que se dirige em direção às linhas de água.
Assim, este tipo de aquífero pode ser considerado como vulnerável a impactes negativos relacionados com eventuais
rebaixamentos do nível freático provocados pelo alargamento da estrada, por ser em regra mais superficial. No entanto,
tendo em conta que a estrada já existe, prevê-se que estes impactes sejam de reduzida magnitude e significância e
localizados nos locais onde se preveem maiores escavações, ou seja, no T1 e no T4 (Variante Nascente).
No caso da Variante, tendo em conta que se preveem terraplenagens expressivas, estes impactes poderão assumir outra
magnitude e significância, em determinados locais, onde estão previstas escavações e aterros de maiores dimensões, com
destaque para a escavação prevista entre o km 3+000 e o km 3+550. Assim, deverão ser adotadas medidas específicas
nestes locais.
Em relação à impermeabilização dos terrenos, com a consequente diminuição da área de infiltração e consequentemente
da recarga dos aquíferos, considerando que a massa de água subterrânea do Maciço Antigo Indiferenciado da Bacia do
Mondego tem uma área de recarga igual à área da massa de água subterrânea, não se considera este impacte relevante,
pois as áreas impermeabilizadas serão muito pouco significativas. No caso do Cársico da Bairrada, o IP3 localiza-se numa
área de recarga, sendo que neste caso, a mesma corresponde apenas a 32% da área total desta massa de água. Contudo,
considerando a reduzida extensão do IP3 nesta massa de água e o facto de se tratar de um alargamento, admitem-se
impactes pouco relevantes neste domínio.
A área de estudo apresenta alguma sensibilidade do ponto de vista dos recursos hídricos subterrâneos, pois atravessa um
aquífero importante de elevada produtividade (Luso) assim como, perímetros de proteção de concessões de águas minerais
naturais (AMN) nesta zona e envolvente.
Para além disso atravessa um perímetro de proteção de uma captação para abastecimento público.
Assim, analisa-se seguidamente cada uma destas situações e os eventuais impactes previstos com o projeto de alargamento
do IP3 em apreço.
Captações para Abastecimento Público
Relativamente a captações de água subterrânea para abastecimento público, verifica-se que todas as captações se
encontram a mais de 100m da via, pelo que não se prevê a afetação das mesmas.
À exceção da captação “Tondela” a seguir analisada, nenhuma das restantes captações tem perímetros de proteção
delimitados. Esta informação foi confirmada pela APA ARH Centro e pela empresa Águas do Planalto.
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Captação (“Tondela”) junto ao rio Dinha, Troço 3, entre o km 101+500 e o km 104+250
Na envolvente do Troço 3, aproximadamente ao km 102+250 verifica-se a existência de uma captação (designada
“Tondela”), a noroeste de Tondela, sob gestão das Águas do Planalto S.A., que se encontra junto ao rio Dinha, a jusante da
ponte sobre o rio Dinha.
Esta captação situa-se na massa de água subterrânea do Maciço Antigo Indiferenciado da Bacia do Mondego.
A captação tem título de legalização 3886-L/2006 e perímetros definidos pela Portaria nº52/2013, de 5 de fevereiro 52/2013.
Assim, a captação “Tondela” tem definidos 3 perímetros de proteção: perímetro de proteção imediata, perímetro de proteção
intermédia e perímetro de proteção alargada.
O IP3 em apreço encontra-se a 395 m a norte da captação “Tondela”, não afetando o Perímetro de Proteção Imediata nem
o Perímetro de Proteção Intermédia. Contudo, verifica-se que é atravessado o Perímetro de Proteção Alargada, numa
extensão de cerca de 2,750 km, entre o km 101+500 e o km 104+250 (Figura 1.34).

Fonte: Google Earth (fotografia aérea); APA – ARH Centro (Informação da captação e perímetros)

Figura 1.34 - Atravessamento do Perímetro de Proteção Alargada da Captação de Tondela, sob gestão das Águas
do Planalto
Neste local está previsto o alargamento da plataforma do IP3 para o lado esquerdo, ou seja, para o lado oposto da captação,
e consequentemente, do Perímetros de Proteção Imediata e Intermédia.
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Análise de Condicionantes Legais
Uma vez que é atravessado o Perímetro de Proteção Alargada desta captação, importa analisar quais as condicionantes
legais associadas e em que medida é que as intervenções previstas poderão colidir com as mesmas.
Atividades Interditas
De acordo com a Portaria nº52/2013, de 5 de fevereiro, no Perímetro de Proteção Alargada são interditas, nos termos dos
números 4 e 5 do artigo 6.º do Decreto -Lei n.º 382/99, de 22 de setembro, as seguintes atividades e instalações:
a) Transporte de hidrocarbonetos, de materiais radioativos ou de outras substâncias perigosas;
b) Depósitos de materiais radioativos, de hidrocarbonetos e de resíduos perigosos;
c) Canalizações de produtos tóxicos;
d) Refinarias e indústrias químicas;
e) Lixeiras e aterros sanitários, incluindo quaisquer tipo de aterros para resíduos perigosos, não perigosos ou inertes;
f) Instalação de fossas de esgoto em zonas onde estejam disponíveis sistemas públicos de saneamento de águas
residuais, bem como a rejeição e aplicação de efluentes no solo, devendo as fossas existentes ser substituídas ou
reconvertidas em sistemas estanques e ser desativadas logo que estejam disponíveis sistemas públicos de
saneamento de águas residuais nestas zonas;
g) Infraestruturas aeronáuticas;
h) Depósitos de sucata, devendo nos existentes à data de entrada em vigor da presente portaria, ser assegurada a
impermeabilização do solo e a recolha e ou tratamento das águas de escorrência, nas zonas de armazenamento;
i) Pedreiras e explorações mineiras, bem como quaisquer indústrias extrativas, as quais podem ser permitidas desde que
não provoquem a deterioração da qualidade da água ou a diminuição das disponibilidades hídricas que comprometam
o normal funcionamento dos sistemas de abastecimento;
j) Cemitérios.
As intervenções previstas não se enquadram em qualquer das alíneas acima referidas, pelo que as ações para materializar
o alargamento do IP3 não são atividades interditas no Perímetro de Proteção Alargada desta captação.
Atividades Condicionadas
De acordo com a mesma Portaria, na Zona de Proteção Alargada são condicionadas, nos termos do n.º 4 do artigo 6.º do
Decreto-Lei n.º 382/99, de 22 de setembro, as seguintes atividades e instalações, que estão sujeitas a parecer prévio
vinculativo da Agência Portuguesa do Ambiente, I.P.:
a) Usos agrícolas e pecuários, os quais só são permitidos desde que não causem problemas de poluição da água
subterrânea, nomeadamente através da aplicação inadequada de fertilizantes e pesticidas móveis e persistentes na
água ou que possam formar substâncias tóxicas, persistentes ou bioacumuláveis, ou através da rejeição de efluentes
no solo;
b) Instalação de coletores de águas residuais e estações de tratamento de águas residuais, que podem ser permitidos
desde que respeitem critérios rigorosos de estanquicidade, devendo as estações de tratamento de águas residuais
estar ainda sujeitas a verificações periódicas do seu estado de conservação;
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c) Lagos e quaisquer obras ou escavações destinadas à extração e armazenamento de água ou de quaisquer outras
substâncias suscetíveis de se infiltrarem, no caso de não serem impermeabilizadas, incluindo a realização de
sondagens de pesquisa e captação de água subterrânea que não se destinem ao abastecimento público, desde que
exista a possibilidade de ligação à rede pública de abastecimento de água, devendo ser cimentadas todas as captações
de água subterrânea existentes que sejam desativadas;
d) Unidades industriais, que podem ser permitidas desde que não produzam substâncias poluentes, que de forma direta
ou indireta possam vir a alterar a qualidade da água subterrânea;
e) Oficinas, estações de serviço de automóveis, postos de abastecimento e áreas de serviço de combustíveis e
infraestruturas aeronáuticas são permitidas desde que seja garantida a impermeabilização do solo sob as zonas afetas
à manutenção, reparação e circulação de automóveis e aeronaves, bem como as zonas de armazenamento de óleos
e lubrificantes, devendo, em qualquer caso, ser garantida a recolha ou tratamento de efluentes.
Da análise deste normativo, verifica-se que as ações necessárias para o alargamento da plataforma neste troço não se
enquadram em qualquer das atividades condicionadas.
Súmula
Assim, conclui-se que o alargamento do IP3 não apresenta condicionantes relativamente ao Perímetro de Proteção Alargada
desta captação, pois as ações previstas não se enquadram nas atividades interditas nem nas atividades condicionadas
associadas ao mesmo.
Ressalva-se, contudo, que esta área deverá ser salvaguardada durante a fase de construção para garantir que não ocorra
qualquer tipo de contaminação.
Captações Privadas
Quanto a captações de água subterrânea privadas verifica-se um número bastante significativo na área de estudo, a maioria
para rega. Nesta fase, não se prevê, com a materialização do projeto, a afetação direta de qualquer uma delas.
Concessões de Águas Minerais Naturais
O IP3 em apreço atravessa os perímetros de proteção de três Concessões de Águas Minerais Naturais: Corgas –
Buçaco, Caldas de Penacova e Luso. A variante nascente do troço 4 (em Santa Comba Dão) atravessa o perímetro de
proteção alargada da concessão Granjal.
Analisa-se seguidamente cada uma destas situações em termos de condicionantes legais e dos eventuais conflitos, bem
como, dos potenciais impactes que as intervenções previstas poderão ter nestes recursos hidrominerais.
Corgas – Buçaco (Troço 1), entre o km 54+200 e o km 56+200
O traçado do IP3 em apreço atravessa diretamente o Perímetro de Proteção Alargada da Concessão de Corgas - Buçaco,
entre o km 54+200 e o km 56+200, do Troço 1 e encontra-se a cerca de 30 m do Perímetro de Proteção Intermédia (Figura
1.35).
Esta Concessão situa-se na massa de águas subterrâneas do Maciço Antigo Indiferenciado da Bacia do Mondego.
No âmbito deste EIA foi contactada a empresa Águas do Buçaco, sendo que esta entidade referiu que deverão ser
respeitados os perímetros de proteção definidos no Aviso nº 6285/2012, publicado na IIª Série do DR de 9 de maio de 2012
e que não poderão vir a haver quaisquer escorrências que direta ou indiretamente invadam a referida área de proteção da
água mineral Corgas – Buçaco.
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Fonte: Google Earth (fotografia aérea); APA – ARH Centro (Informação dos perímetros)

Figura 1.35 - Perímetros de Proteção (Intermédia e Alargada) da Concessão de Corgas – Buçaco
No local em que o IP3 se localiza mais próximo do Perímetro de Proteção Intermédia, a estrada irá alargar para o lado direito
da via, ou seja, para o lado oposto do referido perímetro, não se prevendo assim a afetação direta do mesmo (Figura 1.35).
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Figura 1.36 - Planta em Ortofotomapa do IP3 na zona mais próxima do Perímetro de Proteção Intermédia da Concessão de Corgas – Buçaco
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Para alargar o IP3 neste local será necessário escavar o talude do lado direito da via, o qual se pode observar na Fotografia
1.14.

Fonte: Google Street View (2020)

Fotografia 1.14 – Aspeto do Troço 1 do IP3, cerca do km 55+000
Assim, poderá ocorrer uma eventual oscilação do nível freático de águas subterrâneas mais subsuperficiais, prevendo-se,
contudo, que esta seja uma situação pontual, localizada, sem repercussões no aquífero de água mineral natural (de
circulação mais profunda) nem no Perímetro de Proteção Intermédio da concessão de Corgas-Buçaco.
Em relação ao Perímetro de Proteção Alargada, o mesmo é diretamente atravessado ao longo de uma extensão de cerca
de 1 500 m, sensivelmente entre o km 54+500 e o km 56+000, sendo que neste troço haverá aterros e escavações, para os
alargamentos, tanto para o lado direito, como para o lado esquerdo da via.
Análise de Condicionantes Legais
De acordo com o Aviso nº 6285/2012, que estabelece os perímetros de proteção relativos à exploração da água mineral
natural denominada Corgas-Buçaco (Zona imediata, Zona intermédia e Zona alargada), no interior das referidas áreas
aplicar-se-ão as restrições e condicionamentos ao uso e fruição dos terrenos, estabelecidos nos artigo 42.º, 43.º e 44.º
do Decreto-Lei n.º90/90, de 16 de março.
Este Decreto-Lei foi entretanto revogado através da Lei nº 54/2015 de 22 de junho, que estabelece o regime jurídico da
revelação e do aproveitamento dos recursos geológicos existentes no território nacional, pelo que a presente análise se
baseia nesta Lei.
Assim, de acordo com Artigo 49º da referida Lei, e relativamente à Zona Alargada, a qual é diretamente atravessada pelo
IP3 e na qual se preveem intervenções, verifica-se o seguinte:
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As atividades previstas no nº 1 e 2 do artigo 47º são as seguintes:

Para alargar o IP3 neste troço que se sobrepõe à Zona Alargada, serão executados aterros e escavações, para permitir
duplicar a estrada. Assim, haverá “modificações no terreno” previstas na alínea c) do número 1 e também, “corte de árvores
e arbustos”, previstas no número 2.
Assim, e segundo o artigo 49º, caso estas ações tenham riscos de interferência ou contaminação do recurso hidromineral
as mesmas podem ser proibidas por despacho do membro do Governo responsável pela área da geologia.
Contudo, atendendo à natureza do projeto em apreço, que prevê intervenções localizadas (aterros e escavações) numa
faixa paralela ao logo da estrada existente, não são expectáveis, em termos de quantidade, riscos de interferência no recurso
hidromineral, pois prevêem-se eventuais impactes negativos, mas pouco significativos, sendo que os mesmos estarão
essencialmente associados a uma ligeira diminuição da área de infiltração, devido ao aumento da área impermeabilizada.
De salientar que o traçado do IP3 não interseta a Formação de Porto Santana, formação esta que inclui no seu conjunto de
litologias as rochas carbonatadas captadas pelo furo vertical AM-3 e, é assumida uma circulação subhorizontal da água
mineral natural de sentido NW-SE, o que coloca a captação (furo vertical AM-3) a montante do traçado do IP3.
Poderá ainda ocorrer a eventual oscilação do nível freático de águas subterrâneas mais subsuperficiais nos locais onde se
preveem maiores movimentos de terras, com destaque para a escavação acima referida, ao km 55+000. Esta situação será
porém uma situação pontual e localizada, não se prevendo que este fenómeno possa vir a afetar o aquífero ou o Perímetro
de Proteção Alargado da concessão.
De resto, do ponto de vista da quantidade, não se preveem outras ações (como por exemplo a extração/captação de água
subterrânea) que possam implicar interferência com o recurso hidromineral.
Em termos de qualidade da água mineral natural, as intervenções previstas durante a fase de construção, em condições de
normal funcionamento, não são suscetíveis de contaminar a água subterrânea, pois são essencialmente movimentos de
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terras (aterros e escavações). Porém, este perímetro deverá ser salvaguardado durante a obra por forma a evitar derrames
acidentais de produtos químicos que possam contaminar este recurso, devendo assim ser adotadas medidas de salvaguarda
específicas para a proteção desta área.
Durante a fase de exploração, a situação em termos de qualidade da água mineral natural será similar à atualmente
verificada, pois trata-se de uma estrada já existente, com escorrências efetivas já verificadas. Uma vez que haverá ligeiro
aumento de tráfego, as escorrências poderão ser superiores, contudo, não se perspetivam quantitativos significativos.
Águas das Caldas de Penacova (entre o km 57+400 do Troço 1 e km 56+200 do Troço 0)
O traçado do IP3 em apreço atravessa diretamente os Perímetros de Proteção Alargada e Intermédia desta concessão, e a
atual plataforma encontra-se a cerca de 11 m do Perímetro de Proteção Imediata (Figura 1.37).
Esta Concessão situa-se entre duas massa de águas subterrâneas: Maciço Antigo Indiferenciado da Bacia do Mondego e
Luso.
O Perímetro de Proteção Alargada é atravessado no Troço 1 e no Troço 0. O Perímetro de Proteção Intermédia é
atravessado no Troço 0.

Fonte: Google Earth (fotografia aérea); Águas das Caldas de Penacova (Informação dos perímetros)

Figura 1.37 - Perímetros de Proteção (Imediata, Intermédia e Alargada) da Concessão de Caldas de Penacova
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No âmbito deste Estudo de Impacte Ambiental foi contatada a Concessionária Águas das Caldas de Penacova, que informou
existir sobreposição da área de concessão em aproximadamente um quilómetro de traçado do IP3, com sobreposição das
áreas intermédias e alargadas do perímetro de proteção da Água Mineral Natural Caldas de Penacova (concessão HM-22).
As preocupações das Águas das Caldas de Penacova relacionam-se com a tipologia de intervenções preconizadas para a
referida requalificação do IP3, atendendo à proximidade das captações (furos verticais) de Água Mineral Natural, e com a
possibilidade de interferência em aspetos quantitativos e/ou de qualidade da água captada.
Análise de Condicionantes Legais
A Portaria n.º 98/2016 de 21 de abril fixou os perímetros de proteção, cujas condicionantes constam da Lei nº 54/2015 de
22 de junho. Analisam-se seguidamente as condicionantes identificadas para a situação do Troço1 e para a situação do
Troço 0, pois a natureza das intervenções é distinta.
Troço 1
O Troço 1 atravessa o Perímetro de Proteção Alargada da Concessão ao longo de cerca de 900m, ente o km 57+300 e o
km 58+200 numa zona muito periférica deste perímetro, mesmo junto ao limite noroeste do polígono, tal como se pode
verificar na Figura 1.37.
Neste local haverá alargamento da via, para o lado esquerdo, através da execução de aterros e escavações (Figura 1.38).
Assim, de acordo com Artigo 49º da referida Lei, e relativamente à Zona Alargada, a qual é diretamente atravessada pelo
IP3 e na qual se preveem intervenções, e à semelhança de Corgas-Buçaco, verifica-se que as atividades previstas no nº 1
e nº 2 do artigo 47º podem ser proibidas com fundamento nos riscos de contaminação do recurso hidromineral, sendo que
das atividades elencadas são enquadráveis as “modificações no terreno” previstas na alínea c) do número 1 e também,
“corte de árvores e arbustos”, previstas no número 2.
Assim, e segundo o artigo 49º, caso estas ações tenham riscos de interferência ou contaminação do recurso hidromineral
as mesmas podem ser proibidas por despacho do membro do Governo responsável pela área da geologia.
Tal como no caso anterior, atendendo à natureza do projeto em apreço, que prevê intervenções localizadas (aterros e
escavações) numa faixa paralela ao longo da estrada existente, não se prevê, em termos de quantidade, que exista risco de
interferência no recurso hidromineral, pois estimam-se eventuais impactes negativos, mas muito pouco significativos,
essencialmente associados a uma ligeira diminuição da área de infiltração, devido ao aumento da área impermeabilizada,
nos locais onde se preveem maiores escavações (km 57+400 e km 59+950).
De salientar que a área de recarga do aquífero onde se localiza esta concessão, corresponde maioritariamente aos quartzitos
aflorantes no eixo do sinclinal da serra do Buçaco, pelo que estes impactes serão previsivelmente pouco significativos. Para
além disso as intervenções localizam-se numa zona muito periférica deste perímetro, já quase no extremo limite noroeste
do mesmo, ou seja, muito afastadas do local das captações. De resto, não se preveem outras ações que possam implicar
interferência com o recurso hidromineral.
Em termos de qualidade, considera-se que as intervenções previstas durante a fase de construção não são suscetíveis de
contaminar a água subterrânea hidromineral, pois são essencialmente movimentos de terras (aterros e escavações). Porém,
esta área deverá ser salvaguardado durante a obra por forma a evitar derrames acidentais de produtos químicos que possam
contaminar este recurso.
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De referir que de acordo com a caracterização, neste local a direção do fluxo subterrâneo se faz no sentido NW-SE, ou seja,
sensivelmente paralelo ao próprio IP3.
Durante a fase de exploração, a situação em termos de qualidade será similar à atualmente verificada, pois trata-se de uma
estrada já existente, com escorrências efetivas já verificadas. Uma vez que haverá ligeiro aumento de tráfego, as
escorrências poderão ser superiores, contudo, não se perspetivam quantitativos significativos, pelo que não se justifica a
adoção de medidas de minimização específicas para salvaguardar a qualidade da água subterrânea neste local.

40418-PB-TG-0623-EIA-001 IG. IP3 - NÓ DE SOUSELAS (IC2) / NÓ DE VISEU (A25). DUPLICAÇÃO / REQUALIFICAÇÃO
PROJETO BASE. VOLUME 06 - ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL. TOMO 6.2 – RELATÓRIO SÍNTESE
SUB-TOMO 6.2.3 – AVALIAÇÃO DE IMPACTES, AVALIAÇÃO DE ALTERNATIVAS E MEDIDAS MITIGADORAS

107

Figura 1.38 - Planta em Ortofotomapa do IP3 na Zona do atravessamento Perímetro de Proteção Alargada da Concessão Águas Penacova
40418-PB-TG-0623-EIA-001 IG. IP3 - NÓ DE SOUSELAS (IC2) / NÓ DE VISEU (A25). DUPLICAÇÃO / REQUALIFICAÇÃO
PROJETO BASE. VOLUME 06 - ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL. TOMO 6.2 – RELATÓRIO SÍNTESE
SUB-TOMO 6.2.3 – AVALIAÇÃO DE IMPACTES, AVALIAÇÃO DE ALTERNATIVAS E MEDIDAS MITIGADORAS

108

Troço 0
Relativamente à zona do Troço 0, a situação é potencialmente mais sensível, pois é atravessado o Perímetro Alargado e o
Perímetro Intermédio, e a estrada dista apenas 11 m do Perímetro Imediato.
Verifica-se, porém que não haverá alargamento da plataforma nesta zona, pois as intervenções no Troço 0 são
essencialmente de requalificação, não estando prevista a duplicação, mas apenas determinadas intervenções em troços
específicos.
Da consulta do Projeto de Reabilitação, verifica-se que no troço em apreço, onde ocorre o atravessamento do Perímetro
Alargado e Intermédio, e a estrada se aproxima bastante do Perímetro Imediato, se preconiza apenas, a colocação de
guardas de segurança flexíveis.
Adicionalmente, de visita efetuada ao local no passado mês de abril de 2021, verificaram-se algumas questões de
conservação e manutenção das valetas de drenagem longitudinal (do lado direito do IP3, ou seja, do lado das captações de
água mineral natural Caldas de Penacova), as quais, poderão originar impacte na qualidade da água captada (Figura 39).
Destacam-se, nomeadamente:
- Fragmentação das lajes de betão das valetas com consequente criação de áreas de infiltração em detrimento do
escoamento superficial das águas;
- Estrangulamento da secção das valetas por acumulação de matéria vegetal (pequenos troncos e folhas) e/ou resíduos de
natureza diversa provenientes dos veículos circulantes no IP3.
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Figura 39 - Drenagem longitudinal do IP3 (lado direito) dentro dos limites do perímetro de proteção intermédio das
Caldas de Penacova (registos fotográficos datados de abril de 2021).

Deste modo, não se prevendo qualquer impacte no recurso hidromineral em termos de quantidade, no que respeita à
qualidade da água mineral natural, mantendo-se estas deficiências e/ou falta de manutenção (limpeza) periódica, em caso
de acidente com derrame de substâncias perigosas ou em caso de evento climático extremo (precipitação intensa
concentrada no tempo) antevê-se que a valeta não cumprirá na íntegra a sua função de drenagem das escorrências da via,
verificando-se infiltração e/ou galgamento dessas escorrências.
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Considera-se assim oportuno, durante a fase de obra, a implementação de medidas adicionais de proteção do recurso
hidromineral, minimizando-se a probabilidade de ocorrência de qualquer situação que possa levar à contaminação do
aquífero.

Luso (entre o km 57+150 e o km 57+300)
O traçado do IP3 em apreço atravessa diretamente o Perímetro de Proteção Alargada da Concessão do Luso (Figura 1.40),
no Troço 1, entre o km 57+150 e o km 57+300.
Esta Concessão situa-se na massa de água subterrânea do Luso.
Neste caso, haverá alargamento da plataforma para ambos os lados da via.

Figura 1.40 - Perímetro de Proteção Alargada da Concessão do Luso
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Fonte: Google Earth (fotografia aérea); APA ARH Centro (Informação do perímetro)

Figura 1.41 - Planta em Ortofotomapa da zona de sobreposição
Este perímetro é atravessado pelo IP3 ao longo de cerca de 150 m, entre o km 57+150 e o km 57+300, ou seja, uma
extensão muito reduzida e numa zona muito periférica do perímetro, no canto sudoeste do mesmo.
De acordo com a informação das Águas do Luso, os Perímetros de Proteção foram fixados pela Portaria nº 64/2003 de 20
de janeiro sendo que as condicionantes se encontram estabelecidas na Lei nº 54/2015, de 22 de julho.
Esta entidade referiu ainda que o desenvolvimento do projeto deverá atender a estas condicionantes por forma a não
constituírem dano para o recurso hidromineral. Salientou ainda que esta matéria será sujeita a parecer prévio da tutela,
através da DGEG e da Concessionária.
Pela conjugação de três fatores não são expectáveis impactes sobre a água mineral natural Luso. A saber:
▪ Extensão muito reduzida de afetação e numa área muito periférica do perímetro da zona alargada do Perímetro de
Proteção;
▪ As captações da água mineral natural encontram-se a mais de 10 km de distância;
▪ Litologicamente, a área a intervencionar é constituída por rochas xistentas, muito pouco permeáveis e muito pouco
produtivas.
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Análise de Condicionantes Legais
Segundo a Lei nº 54/2015, por despacho do membro do Governo responsável pela área da geologia, e tal como já referido,
podem ser proibidas na Zona Alargada as atividades previstas nos números 1 e 2 do artigo 47.º, com fundamento nos riscos
de interferência ou contaminação do recurso hidromineral.
Para alargar o IP3 neste troço que se sobrepõe à Zona Alargada, estão previstas escavações, para permitir duplicar a
estrada. Assim, haverá “modificações no terreno” previstas na alínea c) do número 1 e também, “corte de árvores e arbustos”,
previstas no número 2.

Fotografia 1.15 – Zona do IP onde é atravessado o Perímetro Alargado da Concessão do Luso pelo Troço 1
Assim, e segundo o artigo 49º, caso estas ações tenham riscos de interferência ou contaminação do recurso hidromineral
as mesmas podem ser proibidas por despacho do membro do Governo responsável pela área da geologia.
Contudo, e tal como nas situações anteriores, atendendo à natureza da intervenção, neste caso escavações pontuais numa
estrada já existente, não se prevê, em termos de quantidade, que esta atividade possa constituir risco de interferência no
recurso hidromineral.
Em termos de qualidade, mais uma vez se refere que as intervenções previstas durante a fase de construção não são
suscetíveis de contaminar a água subterrânea, pois são essencialmente movimentos de terras (aterros e escavações).
Porém, este perímetro deverá ser salvaguardado durante a obra por forma a evitar derrames acidentais de produtos químicos
que possam contaminar este recurso, devendo assim ser adotadas medidas de salvaguarda específicas para a proteção
desta área.
Durante a fase de exploração, e tal como nos casos anteriores, a situação em termos de qualidade será similar à atualmente
verificada, pois trata-se de uma estrada já existente, com escorrências efetivas já verificadas. Uma vez que haverá aumento
de tráfego, as escorrências poderão ser superiores, contudo, não se perspetivam quantitativos significativos, pelo que não
se justifica a adoção de medidas de minimização específicas para salvaguardar a qualidade da água subterrânea neste
local.
Em suma, tratando-se de um alargamento, neste local com recurso a escavações, muito localizadas e em zona totalmente
periférica da Zona Alargada e afastada das captações, não se considera que a mesma possa vir a alterar a situação
atualmente existente por forma a representar riscos de interferência do recurso.
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Em termos de eventual contaminação do recurso hidromineral, durante a fase de construção não deverão ocorrer impactes,
desde que sejam adotadas medidas de salvaguarda específicas.
Granjal (variante nascente do troço 4 entre o km 2+550 e 3+650)
De acordo com a informação disponível o traçado previsto para a variante nascente do T4 atravessa a Zona Alargada do
Perímetro de Proteção da captação de água mineral natural do Granjal, numa extensão de aproximadamente 1090 metros.
A captação de água mineral natural do Granjal (furo vertical com 667 metros de profundidade) dista cerca de 860 metros do
traçado previsto para a variante nascente do T4 do IP3.
Os trabalhos de prospeção realizados permitem concluir que ao longo do traçado, o maciço rochoso encontra-se à superfície
decomposto ou recoberto por um horizonte de alteração, constituído por areia de granulometria variável (saibro), siltosa,
compacta a muito compacta. Em visita efetuada ao local no passado mês de abril de 2021 corroborou-se esta informação.
A implantação do traçado da Variante Nascente a Santa Comba Dão conduz, de um modo geral, a escavações de médias
dimensões, registando-se a presença de algumas situações em que as escavações excedem os 10 m de altura, atingindo
um máximo de cerca de 21,8 m de altura.
Os possíveis impactes da implantação da Variante Nascente na água mineral natural denominada “Granjal” relacionam-se
com:
▪ O incremento de área impermeabilizada resultante da construção de uma nova estrada. Considerando uma faixa de
impermeabilização de 30 metros de largura ao longo dos 1090 metros de extensão do atravessamento da Zona
Alargada do Perímetro de Proteção da captação de água mineral natural do Granjal, obtém-se uma área de
impermeabilização de 3,26 hectares. Considerando ainda uma área de 203,7 hectares correspondente à Zona
Alargada do Perímetro de Proteção, conclui-se existir uma afetação de apenas 1,6%, acrescendo o facto de as águas
que não infiltram no espaço ocupado pela Variante terem área suficiente na envolvente para essa mesma infiltração.
Assim, aflorem à superfície materiais com porosidade de permeabilidade vertical favorável a essa infiltração. Este
impacte é assim classificado como: negativo, provável, local, sazonal, de magnitude reduzida, irreversível e
minimizável. Em suma, considera-se este impacte como pouco significativo;
▪ A possível interferência das escavações (nomeadamente as mais significativas/profundas) no padrão de circulação
das águas subterrâneas. Considerando que a escavação mais significativa colocará o piso da estrada sensivelmente
à cota 214 e, considerando ainda quer a cota da boca do furo AQ1 à cota 169 quer a cimentação do espaço anular
(espaço compreendido entre o entubamento e o maciço rochoso) desde a superfície até aos160 metros de
profundidade, conclui-se que a água mineral natural está a ser captada aproximadamente à cota +9, ou seja, 205
metros abaixo da cota da estrada na zona da maior escavação. Este impacte é assim classificado como: negativo,
pouco provável, local, de magnitude reduzida, irreversível e minimizável. Em suma, considera-se este impacte como
pouco significativo;
▪ A possível degradação da qualidade da água mineral natural a partir de focos de contaminação fixos ou móveis
localizados no trecho da Variante Nascente incluso na Área Alargada do Perímetro de Proteção. Atendendo quer à
natureza dos materiais geológicos, quer à profundidade a que a água mineral natural é captada quer ainda à distância
(na horizontal) entre a captação e a estrada, considera-se que em condições de normal funcionamento (sem acidentes
com derrames associados) este impacte deverá ser classificado como negligenciável.
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1.6.2.2.2

Fase de Exploração

As modificações introduzidas no regime hidrogeológico, durante a fase de construção, manter-se-ão em geral na fase de
exploração não se prevendo qualquer agravamento das mesmas.
Os impactes estarão essencialmente relacionados com a potencial oscilação do nível freático de águas subterrâneas mais
subsuperficiais, e a diminuição de áreas preferenciais de infiltração.
Nas zonas de duplicação da via, considera-se que estes fenómenos serão muito localizados e ocorrerão pontualmente, na
faixa de alargamento da plataforma, pelo que neste caso os impactes nas massas de água subterrânea, essencialmente
dada a natureza das intervenções previstas, serão negativos, embora de reduzida magnitude e pouco significativos.
Relativamente à Variante Nascente, trata-se de um troço de estrada novo, com 5,8 km de extensão e com uma largura de
plataforma de 21,6 m, prevendo-se movimentos de terras expressivos, pelo que neste caso, os impactes associados
potencial oscilação do nível freático e a diminuição da área de infiltração serão totalmente novos e naturalmente mais
expressivos, podendo considerar-se estes impactes como moderadamente significativos.

1.6.3 Aspetos Relacionados com Qualidade
As ações a desenvolver nas fases de construção e exploração do empreendimento serão distintas, pelo que irão também
determinar impactes de natureza distinta. De um modo geral, a poluição decorrente de infraestruturas rodoviárias pode afetar
tanto as águas superficiais como as subterrâneas. Este processo adquire maior importância quando associado a
ecossistemas particularmente sensíveis e/ou captações para sistemas de abastecimento público de água para
engarrafamento de AMN e/ou para estâncias termais.
1.6.3.1
1.6.3.1.1

Recursos Hídricos Superficiais
Fase de Construção

Em relação à qualidade das águas superficiais, as movimentações de terras previstas, associadas a condições climatéricas
que promovam o transporte de sedimentos para as linhas de água, poderão induzir impactes negativos, temporários, de
magnitude moderada e significância variável, em função das situações que lhe dão origem (ex.: fenómenos de
precipitação elevada).
Também a circulação de veículos pesados e de maquinaria de apoio à obra, frequentemente em vias não pavimentadas,
promoverá a libertação de poeiras que poderão depositar-se, em parte, no leito das linhas de água. Este impacte é mais
acentuado durante a época seca, manifestando-se com as primeiras chuvadas do outono.
Os principais efeitos negativos da concentração de sólidos em suspensão nos sistemas de água doce superficial estão
relacionados com:
▪ Aumento da turbidez da água;
▪ Deposição de sedimentos no fundo do leito das linhas de água, reduzindo a capacidade de escoamento de caudais
elevados;
▪ Transporte de poluentes associados aos sólidos.
Assim, e considerando que serão implementadas as necessárias medidas de minimização durante a construção, considerase que estes impactes, ainda que negativos, serão de reduzida de magnitude e significância.
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Nas linhas de água mais importantes, atravessadas por pontes, o processo de construção/implantação dos pilares poderá
igualmente assumir relevância ao nível da qualidade e hidromorfologia dos cursos de água, assumindo-se também neste
caso, e pela adoção de procedimentos adequados em obra, impactes residuais de reduzida magnitude e significado.
Ainda durante a fase de construção, há que considerar a produção de efluentes domésticos e de outras fontes
relacionadas, nomeadamente decorrentes de lavagem das máquinas, centrais de betuminoso, óleos usados dos motores,
entre outros, que constituem fontes temporárias de poluentes que poderão levar à degradação da qualidade das águas
superficiais e subterrâneas, caso não sejam devidamente tratados, e/ou a localização do estaleiro não sejam devidamente
acauteladas.
Assim, a principal preocupação será prevenir a eventual expansão e derrame dos materiais contaminantes, nomeadamente
dos menos voláteis (caso dos óleos). Um outro aspeto a considerar prende-se com a época de realização dos trabalhos de
construção, dado que durante o período chuvoso, as águas da chuva poderão promover o arrastamento de materiais
poluentes e a sua consequente infiltração no solo ou descarga em cursos de água.
Constata-se, assim, que estes impactes dependem de vários fatores, como sejam as características das atividades
envolvidas, as características geológicas da zona, a profundidade dos aquíferos, a distância entre as fontes geradoras do
impacte e os corpos de água recetores, utilização dos corpos de água e sua capacidade depuradora, para além de fatores
climáticos, como a frequência e intensidade das precipitações, pelo que poderão, eventualmente, tornar-se significativos
caso a conjugação destes fatores potencie a sua ocorrência.
Os impactes a este nível são negativos, não sendo possível quantificar a sua magnitude e significância nesta fase do
projeto; contudo, no caso das intervenções junto a albufeiras, os impactes poderão ser significativos, pelo que deverão ser
tomadas as devidas medidas de salvaguarda destes recursos. Assim, no pressuposto de que serão tomadas todas as
medidas necessárias de encaminhamento das águas residuais para tratamento ou para a rede de coletores locais,
mantendo-se o maior controlo sobre contaminação química e biológica decorrente destas águas, os impactes residuais
deverão assumir globalmente reduzida significância.
1.6.3.1.2

Fase de Exploração

Aspetos Gerais e Metodologia
Na fase de exploração de infraestruturas rodoviárias, o principal impacte prende-se com a possível degradação da qualidade
da água como resultado da emissão de poluentes devidos à circulação automóvel. No caso em apreço tratando-se do
alargamento de uma estrada existente, este impacte já existe. Excetua-se naturalmente a Variante, que terá um troço de
estrada novo.
Os principais poluentes envolvidos na contaminação promovida pelo tráfego automóvel são os sólidos suspensos totais,
hidrocarbonetos e alguns metais pesados como o cobre e o zinco. Estes metais encontram-se associados à emissão dos
gases de escape, desgaste da pavimentação, pneus e componentes mecânicos dos veículos, fugas de óleo e combustíveis.
Estes poluentes podem atingir a rede de drenagem e as áreas vizinhas da plataforma, bem como os cursos de água
recetores, por meio da ação do vento e, principalmente, das chuvas, que arrastam os poluentes que se vão depositando na
plataforma rodoviária e suas bermas, por períodos mais ou menos longos em que não se registam episódios de precipitação
significativa, acumulando-se os poluentes que, em dado momento de precipitação, alcançam as linhas de água naturais
onde a rede de drenagem longitudinal vai descarregar.
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De acordo com o exposto, os impactes nos recursos hídricos devidos a uma estrada, e que começam a manifestar-se a
partir dos pontos de descarga da drenagem da plataforma, serão então função dos seguintes aspetos:
▪ concentração de poluentes devido ao tráfego e à ocorrência;
▪ da qualidade/natureza/tipologia do meio recetor;
▪ regime de ocorrência, da precipitação;
▪ proximidade a recetores sensíveis (ex.: captações públicas, sistemas hídricos, usos da água, entre outros).
Na escolha dos pontos de descarga das águas de escorrência deve considerar-se o afastamento de zonas hídricas
sensíveis, nomeadamente captações de água (furos, captações subterrâneas, superficiais e nascentes) e áreas que já
possuem suscetibilidade à poluição.
As águas de escorrência da via são consideradas um vetor deste tipo de poluição se, em contacto com o meio recetor,
promoverem o aumento dos níveis de concentração de poluentes, causando assim um impacte cumulativo.
De acordo com o percurso dos poluentes desde a sua deposição no pavimento da via até à entrada da carga poluente no
meio recetor, ocorrem processos físicos, químicos e biológicos, de maior ou menor complexidade, onde normalmente
intervêm fatores como as condições climáticas, o sistema de drenagem e as características do meio recetor.
Com a aplicação de modelos matemáticos pode-se avaliar o impacte expectável no meio hídrico decorrente da circulação
de veículos em rodovias. No entanto, estes modelos requerem, em geral, elementos de base de difícil obtenção e calibração
para as condições específicas do projeto.
Apesar destas limitações efetuaram-se simulações de poluição com base no modelo PREQUALE (PREvisão da QUALidade
das águas de Escorrência) (Tomo 6.4 – Anexo II) para se estimar a concentração de poluentes que poderão advir da
exploração da via após beneficiação. Na aplicação deste modelo multiparamétrico calibrado à situação atual portuguesa
estão representados implicitamente os seguintes aspetos:
▪ Fatores de poluição
− tipo de pavimento da estrada;
− perfil longitudinal e transversal da via;
− produtos de combustão;
− perdas de líquido de lubrificação;
− desgaste dos pneus;
− produtos resultantes da corrosão da carroçaria e do desgaste da pintura.
▪ Agentes do impacte
− as águas de escorrência poluídas causam impacte quando, em contacto com o meio recetor, promovem o aumento
dos níveis de concentração de poluentes;
− esta situação torna-se mais crítica quando chove após um longo período de tempo seco (pelo que a 1ª chuvada
expressiva, ao proceder à lavagem do pavimento, determina que essas primeiras águas de escorrência apresentem
maiores concentrações de poluentes devido à acumulação destes durante o período seco);
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− apesar do transporte de poluentes na atmosfera, por influência do vento, ser também parte do processo de poluição
em causa, o modelo utilizado não atende a este fator;
▪ Pontos de descarga
− na modelação efetuada considerou-se que existem descargas de águas de escorrência da via em todos os
atravessamentos de linhas de água com PH, viaduto ou ponte;
▪ Meio recetor
− Massas de águas superficiais e subterrâneas;
− em consequência do que se referiu anteriormente, quanto à influência do vento, o modelo não deve ser aplicado na
avaliação da poluição dos solos adjacentes, situados para além do sistema de drenagem.
Avaliação de Impactes
Modelo PREQUALE
Da avaliação de impactes efetuada no âmbito do presente estudo, a qual se apresenta no Tomo 6.4 – Anexo II), as
concentrações de poluentes situam-se abaixo dos valores limite definidos no Decreto-Lei n.º 236/98, de 1 de agosto, que
estabelece as normas, critérios e objetivos de qualidade com a finalidade de proteger o meio aquático e melhorar a qualidade
das águas em função dos seus principais usos.
Neste âmbito, refere-se o Anexo X relativo à qualidade das águas doces para fins aquícolas – águas piscícolas, o Anexo
XVI relativo à qualidade de das águas para rega, o Anexo XXI que respeita à qualidade mínima para as águas superficiais
e ainda o Anexo XVIII, no qual se estabelecem os valores limites de emissão (VLE) na descarga de águas residuais (Quadro
1.36).
Quadro 1.36 - Valores Limite Estabelecidos pelo Decreto-lei n.º 236/98 de 01 de agosto

Parâmetro
SST (mg/l)
CQO (mg/l)
Ferro (mg/l)
Cobre Total (mg/l)
Zinco Total (mg/l)

Anexo X
Águas de Salmonídeos Águas de Ciprinídeos
VMR
VMA
VMR
VMA

Anexo XVI

Anexo XXI

Anexo XVIII

VMR

VMA

VMA

VLE
60
150
2,0
1,0
-

25

-

25

-

60

-

-

0,4*
-

0,3

0,04*
-

1

5,0
0,2
2,0

5,0
10,0

0,1
0,5

* O valor de Cobre referente ao Anexo X quer para Águas de Salmonídeos quer para Águas de Ciprinídeos é referente a Cobre solúvel pois este
anexo não apresenta valor para Cobre total

Assim e considerando os valores obtidos e apresentados no Tomo 6.4 – Anexo II, verifica-se que os valores de concentração
dos poluentes analisados (SST, CQO, Ferro, Zinco e Cobre) nos pontos de descarga, encontram-se, na sua maioria, abaixo
dos valores limite estabelecidos no DL 236/98, nomeadamente no Anexo X relativo à qualidade das águas doces para fins
aquícolas – águas piscícolas, Anexo XVI relativo à qualidade de das águas para rega, Anexo XXI que respeita à qualidade
mínima para as águas superficiais e ainda o Anexo XVIII, no qual se estabelecem os valores limites de emissão (VLE) na
descarga de águas residuais.
A única exceção foram os Sólidos Suspensos Totais (SST), verificando-se que em alguns casos a concentração no ponto
de descarga é ligeiramente superior ao VMR estabelecido para águas de Salmonídeos e Ciprinídeos. Contudo, é de salientar
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que estes valores correspondem à concentração do poluente no ponto de descarga e não no meio recetor, pelo que os
mesmos deverão, à partida, ser posteriormente sujeitos a uma diluição natural, principalmente nos casos das linhas de água
com maior expressão, sendo assim a avaliação realizada de um ponto de vista mais conversativo, uma vez que não se entra
com a avaliação de fatores de diluição até e no meio recetor.
Zonas Hídricas Sensíveis - Sensibilidade ambiental do meio hídrico aos poluentes rodoviários
No que respeita à avaliação de potenciais impactes em zonas hídricas sensíveis resultantes da descarga das águas de
escorrência da via (apesar de se admitirem concentrações diminutas), considera-se o disposto no Decreto-Lei n.º 149/2004,
de 22 de junho, que revoga o Decreto-Lei n.º 172/2001 e transpõe para direito interno a Diretiva n.º 91/271/CEE, do
Conselho, de 21 de maio, relativa ao tratamento de águas residuais urbanas, no âmbito do qual se aprova uma lista e um
mapa de identificação de zonas sensíveis e zonas menos sensíveis.
Em Leitão et al. (2005) sintetizou-se uma proposta de metodologia desenvolvida no âmbito de um protocolo de cooperação
entre o LNEC e o INAG para elaboração do Estudo "Avaliação e Gestão Ambiental das Águas de Escorrência de Estradas",
que decorreu entre 2001 e 2004.
Introduziu-se a definição de um conceito de zonas hídricas sensíveis aos poluentes rodoviários que define zonas do
domínio hídrico interior - subterrâneo e superficial, de transição e costeiro que, pelas suas características físicas e químicas
intrínsecas, pelos seus usos e pelos ecossistemas que suportam constituem, separadamente ou cumulativamente, áreas
mais sensíveis à poluição gerada pela circulação rodoviária.
De acordo com a Figura 1.42, a área em estudo (parte do Troço 0, e a totalidade dos Troços 2, 3 e 4) enquadra-se na Zona
Sensível nº 8 (Albufeira da Aguieira), de acordo com o Decreto-Lei n.º 149/2004, de 22 de junho.

Figura 1.42 - Zonas Sensíveis e Menos Sensíveis na Região da AE (Extrato do Decreto-Lei n.º 149/2004, de 22 de
junho)
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Águas Superficiais (interiores)
Segundo Leitão, et al. para as águas interiores superficiais, deverá ser utilizada a lista de identificação de zonas sensíveis
e das zonas menos sensíveis segundo o DL nº 149/2004, como ponto de partida de locais que, por terem sensibilidade
particular, merecerão também uma análise de sensibilidade aos poluentes rodoviários. Tal como já verificado, a área de
estudo consta desta lista.
Outras zonas sensíveis são as apresentadas no quadro seguinte.
Quadro 1.37 - Zonas sensíveis, zonas não sensíveis e, ainda, zonas que requerem avaliação específica em Águas
interiores superficiais
Zonas de proteção de captações em albufeiras de águas públicas;
Sistemas de retenção de água de pequena dimensão;

Zonas Sensíveis

Canais de distribuição de água para rega;
Todas as zonas sensíveis definidas pela legislação em vigor.

Zonas Não Sensíveis

Rios que drenem diretamente para o Oceano Atlântico (sem usos conquícolas).

Outras

Restantes situações requerem avaliação específica.

Fonte: Leitão et al, 2005

Águas Subterrâneas (interiores)
As águas interiores subterrâneas são classificadas como zonas sensíveis ou como zonas que requerem avaliação específica
(Quadro 1.38).
Quadro 1.38 - Zonas sensíveis, zonas não sensíveis e, ainda, zonas que requerem avaliação específica em águas
interiores subterrâneas
Meios carsificados ou muito fissurados;
Áreas estratégicas de proteção e recarga de aquíferos (DL nº166/2008);
Zonas Sensíveis

Zonas com nível piezométrico temporariamente muito próximo da superfície (<1m);
Perímetro de proteção intermédia de captações que exploram recursos hidrominerais (DL
nº90/90).

Outras

Restantes situações requerem avaliação específica.

Fonte: Leitão et al, 2005

Em termos de “Áreas estratégicas de infiltração e de proteção e recarga de aquíferos” (AEIPRA), na área de estudo são
atravessadas algumas Áreas de Infiltração Máxima, delimitadas na REN, sendo que as mesmas se encontram nos
seguintes locais: Troço 1 (km 47+600) Troço 2 (km 79+500 – 80+300) e Troço 3 (103+000 e km 109+750).
No âmbito das águas subterrâneas destaca-se ainda o atravessamento do perímetro de proteção intermédia das captações
da Concessão das Águas das Caldas de Penacova, no Troço 0, ou seja, um “Perímetro de proteção intermédia de captações
que exploram recursos hidrominerais”.
Estes locais constituem então zonas sensíveis pelo que poderão ser alvo de medidas específicas.
Efetivamente, as zonas sensíveis, são entendidas como áreas a proteger, para onde não se devem fazer descargas diretas
de águas de escorrência de estradas, pelo que o projeto da estrada deve desde logo evitar a sua afetação. Existem no
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entanto situações onde não é possível evitar tais descargas, devendo-se nesses casos implementar sistemas de tratamento
adequados, promovendo a diminuição da poluição para níveis aceitáveis antes da descarga, de modo a garantir a proteção
sustentável do recurso Água definida na Diretiva-Quadro da Água.
A magnitude dos impactes, está dependente da carga poluente afluente a cada ponto de descarga e a significância resulta
da análise das zonas hídricas sensíveis nas imediações dos pontos de descarga considerados.
Considerando o enquadramento das estimativas da concentração de poluentes baseadas no modelo PREQUALE com os
requisitos legais (VMA e VMR), pode-se afirmar que o impacte sobre a qualidade da água será negativo contudo de
reduzida magnitude. Já no que respeita ao significado do impacte, tal irá depender da maior ou menos afetação de
sistemas hídricos sensíveis identificados na envolvente do traçado em estudo.
Tal como referido, são abrangidas algumas zonas sensíveis ao longo do traçado:
▪ Águas superficiais
− Zona Sensível nº 8 (Albufeira da Aguieira) (parte do Troço 0, e a totalidade dos Troços 2, 3 e Variante Nascente);
▪ Águas Subterrâneas
− Áreas estratégicas de infiltração e de proteção e recarga de aquíferos (Áreas de Infiltração Máxima, integradas na
REN) Troço 1 (km 47+600) Troço 2 (km 79+500 – 80+300) e Troço 3 (103+000 e km 109+750);
− Perímetro de proteção intermédia de captações que exploram recursos hidrominerais (Águas das Caldas de
Penacova) (Troço 0).
Considera-se contudo que em relação à duplicação do IP3 a situação atualmente existente se manterá, apesar de se esperar
um ligeiro agravamento associado ao incremento esperado nos valores de tráfego, situação que contudo não decorre do
alargamento, mas sim da pré-existência da via, sendo que o seu alargamento poderá contribuir, e pelo menos numa 1ª fase,
para uma ligeira melhoria devida à melhoria das condições de circulação e consequente menor deposição de poluentes no
pavimento e simultaneamente mais dispersão destes pelo potencial aumento da velocidade de circulação.
No caso do Perímetro de Proteção Intermédio das Águas de Penacova, o mesmo é intercetado no Troço 0, onde não está
prevista qualquer alteração de plataforma.
Assim, considera-se que durante a fase de exploração, os efeitos na qualidade das águas serão negativos, mas na
sua maioria de magnitude baixa e pouco significativos, devido ao alargamento do IP3 em avaliação, não justificando a
adoção de medidas específicas.
Assim, e face ao exposto, conclui-se que durante a fase exploração da estrada prevêem-se impactes negativos nos
Recursos Hídricos, mas previsivelmente de reduzida magnitude e significância, pois o potencial acréscimo dos poluentes
no meio recetor assume-se como pouco relevante, sendo ainda de salientar que a estrada já existe, pelo que a situação
futura, durante a exploração, será de um modo geral idêntica à atual. Salvaguarda-se contudo, no caso da Variante
Nascente, caso se opte por esta opção, a eventual adoção de sistemas que minimizem a afetação de sistemas hídricos
sensíveis.
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1.6.3.2
1.6.3.2.1

Recursos Hídricos Subterrâneos
Fase de Construção

A área em estudo atravessa 5 massas de água, distintas: Tentúgal, Cársico da Bairrada Orla Ocidental Indiferenciado da
Bacia do Mondego Maciço Indiferenciado da Bacia do Mondego Luso.
De um modo geral, a recarga das massas de água em presença é feita de forma direta, por infiltração através da superfície,
através das precipitações que caem diretamente nas camadas aflorantes.
No Maciço Indiferenciado da Bacia do Mondego, a massa de água mais significativa (em área) na área de estudo, são
consideradas como zonas de recarga preferencial de aquíferos, todas aquelas que apresentam um grau de fracturação
elevado, espessas zonas de alteração ou de materiais aluvionares.
Assim, a vulnerabilidade à poluição na área de estudo, tal como se referiu no capítulo da caracterização, é variável.
Durante a fase de construção, o principal impacte que poderá ocorrer em termos de qualidade das águas subterrâneas diz
respeito a eventuais contaminações acidentais, decorrentes da operação de maquinaria afeta à obra e da presença de
substâncias poluentes (hidrocarbonetos, principalmente), cujo derrame acidental poderá alcançar os aquíferos, sobretudo
os mais superficiais.
Do anteriormente exposto, e tendo em conta os usos, pode considerar-se que o troço do IP3 em estudo atravessa áreas
sensíveis à contaminação, devido à presença de concessões de águas minerais naturais (AMN) e captações de água
subterrânea para abastecimento público, pelo que a situação poderá ser particularmente delicada no caso de ocorrerem
eventuais derrames acidentais, pois poderá originar situações de contaminação de água que é utilizada para consumo
humano.
Assim, determina-se a adoção de cuidados particulares no decurso da obra para salvaguardar as massas de água
subterrâneas e particularmente os locais onde o traçado interseta perímetros de proteção de captações para abastecimento
público (Tondela) e de concessões de águas minerais (Corgas-Buçaco, Caldas de Penacova, Luso e Granjal).
1.6.3.2.2

Fase de Exploração

Na fase de exploração, os impactes sobre a qualidade das águas subterrâneas estarão essencialmente associados a
eventuais contaminações acidentais. Estas situações poderão ser especialmente críticas, caso ocorram nas imediações das
captações das concessões e/ou da captação para abastecimento público, mas estarão naturalmente dependentes de
diversos fatores (como por exemplo o volume de contaminante derramado ou o tempo de resposta ao acidente), pelo que
não é possível determinar a magnitude e significância destes impactes nesta fase.
Em condições normais de exploração da via, não se perspetiva a ocorrência de impactes negativos significativos, dado que
as escorrências da via, de acordo com o modelo PREQUALE não se preveem significativas.
Resumidamente, considera-se que, em condições normais, o alargamento do IP3 em apreço não irá induzir impactes
negativos significativos sobre os recursos hídricos subterrâneos, concretamente no que se refere à contaminação das
massas de água existentes.

122

40418-PB-TG-0623-EIA-001 IG. DUPLICAÇÃO / REQUALIFICAÇÃO IP3 - NÓ DE SOUSELAS (IC2) / NÓ DE VISEU (A25).
TOMO 6.2 – RELATÓRIO SÍNTESE VOLUME 06 - ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL PROJETO BASE
SUB-TOMO 6.2.3 – AVALIAÇÃO DE IMPACTES, AVALIAÇÃO DE ALTERNATIVAS E MEDIDAS MITIGADORAS

1.6.4 Síntese dos Impactes nos Recursos Hídricos
De um modo geral, uma vez que o traçado do IP3 em apreço já existe, os impactes nos recursos hídricos superficiais
serão negativos, mas previsivelmente pouco significativos, pois não se prevê, de um modo geral, uma alteração significativa
da situação atualmente existente. Sucintamente preveem-se os seguintes impactes:
▪ Alterações nos processos hidrológicos, em especial naqueles que se relacionam com o binómio
infiltração/escoamento;
▪ Assoreamento de linhas de água e introdução de sedimentos no meio hídrico devido às movimentações de terras
necessárias para o alargamento da plataforma da estrada na generalidade do IP3 e, no caso da Variante, à construção
da nova plataforma;
▪ Constrangimentos ao escoamento devido às intervenções em órgãos de drenagem;
▪ Assoreamento dos órgãos de drenagem e aumento dos sólidos em suspensão nos meios recetores nos primeiros anos
de exploração da via, com consequentes acréscimos na erosão e ravinamento de solos não protegidos por cobertura
vegetal;
▪ Aumento da impermeabilização da área a ser ocupada pela via;
▪ Alteração do regime hídrico das águas superficiais.
Estes impactes serão de um modo geral pouco significativos, para a generalidade dos troços de alargamento, tendo em
conta que a estrada já existe, e moderadamente significativos para o Troço 4, pois neste caso haverá cerca de 5,8 km de
estrada nova, prevendo-se alterações relevantes no terreno, com aterros e escavações importantes.
Em relação ao atravessamento de linhas de água importantes, as mesmas serão efetuadas através de pontes (alargamento
ou duplicação), destacando-se as seguintes:
▪ Ribeira do Vimieiro, aproximadamente ao km 83+850 do Troço 2, em zona ainda regularizada pela albufeira da
Aguieira – prevê-se a duplicação da ponte, prevendo-se a colocação de pilares fora do plano de água (NPA);
▪ Rio Dão, ao km 84+400 do Troço 2, na zona da albufeira da Aguieira – prevê-se a duplicação da ponte e a construção
de uma nova ponte para restabelecimento de tráfego local; serão mantidas as características da ponte existente, pelo
que se prevê a colocação de pilares na albufeira, alinhados com os existentes;
▪ Rio Dinha (rio natural), ao km 101+930 do Troço 3 – prevê-se a duplicação da ponte, mantendo-se a mesma lógica
estrutural de alinhamento de pilares; os pilares ficarão fora do leito do rio mas em zona ameaçada por cheias;
▪ Ribeira do Lobão (rio natural), ao km 109+460 do Troço 3 – a ponte será alargada e reforçada sendo que os novos
pilares serão alinhados com os existentes, e ficarão fora do leito do rio mas em zona ameaçada pelas cheias;
▪ Ribeira de Asnes (rio natural), ao km 113+565 do Troço 3 – prevê-se a substituição da obra de arte existente, sendo
que a nova ponte salvaguarda o leito do rio;
▪ Rio Pavia (rio natural), ao km 114+500 do Troço 3 – a ponte existente será duplicada replicando a ponte existente na
disposição de vãos; os pilares ficarão fora do leito do rio, mas em leito de cheia,
Em relação ao Troço 4, prevê-se uma nova travessia do rio Dão:
▪ Rio Dão, ao km 2+450, em zona ainda regularizada pela Albufeira da Aguieira, através de uma nova ponte com 740
m de extensão; prevê-se a implantação de 2 pilares na zona de alagamento da Albufeira, mas fora do leito menor do
rio Dão.
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Estes impactes serão negativos, diretos, e permanentes, mas previsivelmente pouco significativos, tendo em consideração
que os projetos das obras de arte foram desenvolvidos por forma a reduzir os potenciais impactes nas linhas de água.
Para as restantes linhas de água as obras de drenagem transversal foram dimensionadas e/ou verificadas para um período
de retorno de 100 anos, prevendo-se assim o prolongamento e mantendo-se o adequado escoamento das mesmas.
No caso da Variante (T4), prevêem-se 26 obras hidráulicas novas devido à necessidade de restabelecer as linhas de água
existentes com a implantação da nova plataforma e dos respetivos nós de ligação. Neste caso, tratando-se de um troço
novo, os impactes serão potencialmente mais significativos. Contudo, o dimensionamento das passagens hidráulicas foi
realizado para um período de retorno de 100 anos, para manter, tanto quanto possível, as atuais condições de escoamento,
pelo que os impactes serão pouco significativos.
Quantos aos impactes nos recursos hídricos subterrâneos, destacam-se os seguintes:
▪ oscilação do nível freático;
▪ alteração do regime de escoamento;
▪ diminuição da área de infiltração.
Estes impactes serão tanto mais significativos, quanto maiores forem as intervenções no terreno, pelo que os mesmos
poderão assumir maior significância no T4, onde se prevê a construção de um troço de estrada novo.
O IP3 atravessa algumas áreas sensíveis do ponto de vista dos recursos hídricos subterrâneos, nomeadamente:
▪ Perímetro de Proteção Alargada da captação de abastecimento público Tondela (Águas do Planalto);
▪ Perímetro de Proteção Alargada de Corgas – Buçaco (Troço 1), entre o km 54+200 e o km 56+200;
▪ Perímetro de Proteção Alargada e Intermédio das Águas das Caldas de Penacova (entre o km 57+400 do Troço 1 e
km 56+200 do Troço 0);
▪ Perímetro de Proteção Alargada da Concessão do Luso, entre o km 57+150 e o km 57+300 do T1;
▪ Perímetro de Proteção Alargada da Concessão Granjal entre o km 2+550 e o km 3+650 da VN do T4.
Da análise de condicionantes legais associadas a estes perímetros de proteção e da análise das intervenções previstas
nestes locais concluiu-se que não se prevê a interferência de quaisquer recursos hidrominerais ou massas de água
subterrâneas.
Relativamente aos aspetos de qualidade, prevê-se que possa ocorrer, durante a fase de construção, alguma detioração
da qualidade da água em resultado de:
▪ Aumento da turbidez da água;
▪ Deposição de sedimentos no fundo do leito das linhas de água, reduzindo a capacidade de escoamento de caudais
elevados;
▪ Transporte de poluentes associados aos sólidos;
▪ Efluentes domésticos e industriais;
▪ Situações de contaminações acidentais.
Considerando que serão implementadas as necessárias medidas de minimização durante a construção, considera-se que
estes impactes, ainda que negativos, serão de reduzida de magnitude e significância.
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No que respeita à fase de exploração, os impactes estarão relacionados com possível degradação da qualidade da água
como resultado da emissão de poluentes devidos à circulação automóvel. No caso em apreço tratando-se do alargamento
de uma estrada existente, este impacte já existe. Excetua-se naturalmente a Variante, que terá um troço de estrada novo.
Efetuaram-se simulações de poluição com base no modelo PREQUALE (PREvisão da QUALidade das águas de
Escorrência). Assim e considerando os valores obtidos, verifica-se que os valores de concentração dos poluentes analisados
(SST, CQO, Ferro, Zinco e Cobre) nos pontos de descarga, encontram-se, na sua maioria, abaixo dos valores limite
estabelecidos no DL 236/98, nomeadamente no Anexo X relativo à qualidade das águas doces para fins aquícolas – águas
piscícolas, Anexo XVI relativo à qualidade de das águas para rega, Anexo XXI que respeita à qualidade mínima para as
águas superficiais e ainda o Anexo XVIII, no qual se estabelecem os valores limites de emissão (VLE) na descarga de águas
residuais.
Considerando o enquadramento das estimativas da concentração de poluentes baseadas no modelo PREQUALE com os
requisitos legais (VMA e VMR), pode-se afirmar que o impacte sobre a qualidade da água será negativo contudo de
reduzida magnitude. Já no que respeita ao significado do impacte, tal irá depender da maior ou menos afetação de
sistemas hídricos sensíveis identificados na envolvente do traçado em estudo.
Foram identificadas algumas zonas hídricas sensíveis: Zona Sensível nº 8 (Albufeira da Aguieira) (parte do Troço 0, e a
totalidade dos Troços 2, 3 e T4 Variante Nascente); Áreas estratégicas de infiltração e de proteção e recarga de aquíferos
(Áreas de Infiltração Máxima, integradas na REN) Troço 1 (km 47+600), Troço 3 (km 79+500 – 80+300, km 103+000 e km
109+750); Perímetro de proteção intermédia de captações que exploram recursos hidrominerais (Águas das Caldas de
Penacova) (Troço 0).
Considerando que se prevê um alargamento, mantendo-se no essencial a situação existente (apenas um ligeiro aumento
de tráfego), durante a fase de exploração, os efeitos na qualidade das águas serão negativos, mas na sua maioria de
magnitude baixa e pouco significativos.

1.7 SISTEMAS BIOLÓGICOS E BIODIVERSIDADE
1.7.1 Enquadramento Metodológico
O projeto incidirá sobretudo sobre áreas ocupadas por floresta de produção (Eucaliptal, Pinhal e Exóticas). Atravessando
ainda algumas áreas urbanizadas e áreas agrícolas na envolvente das primeiras.
Estão previstas três tipologias de intervenção distintas nos Troços do IP3 em análise: Troços T1, T2, T3, T0 e T4.
Tendo em consideração a tipologia de projeto e as áreas de afetação previstas consideram-se ações geradoras de impactes
negativos sobre os Sistemas Ecológicos:
▪ Fase de Construção e de Desativação
− Remoção da vegetação e camada superior do solo, limpeza e nivelamento:
− Assoreamento e/ou interrupção do curso de linhas de água:
− Perturbação antropogénica (resultante da movimentação de veículos, máquinas e pessoas na área de intervenção)
▪ Fase de Exploração
− Efeito barreira (criado pelas infraestruturas e circulação de veículos automóveis):
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− Perturbação antropogénica (resultante da circulação de veículos automóveis):
Flora, Vegetação e Habitats
As comunidades vegetais presentes ao longo do traçado rodoviário em análise e na sua envolvente encontram-se fortemente
marcadas pela ação humana, sendo de destacar as vastas áreas ocupadas por floresta de produção (Eucaliptal, Pinhal e
Exóticas), intercaladas por áreas artificializadas (tecido urbano disperso) e áreas agrícolas na envolvente das anteriores. A
área foi percorrida por incêndios recentemente (2017), aspeto que favoreceu a dispersão de espécies exóticas invasoras,
sobretudo a acácia. Em muitas manchas esta espécie assume dominância sobre a espécie originalmente plantada (eucalipto
ou pinheiro-bravo).
Embora a área de estudo encontre-se muito artificializada, foram identificados quatro habitats naturais incluídos na Diretiva
Habitats (Diretiva 43/92/CEE, transposta para a legislação nacional pelo Decreto-Lei n.º 140/99 de 24 de abril, alterado pelo
Decreto-Lei n.º 49/2005, de 24 de fevereiro e pelo Decreto-Lei n.º 156-A/2013, de 8 de novembro):
▪ Habitat 6220 - *Subestepes de gramíneas e anuais da Thero-Brachypodietea;
▪ Habitat 91E0 - *Florestas aluviais de Alnus glutinosa e Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae);
▪ Habitat 9230 - Carvalhais galaico-portugueses de Quercus robur e Quercus pyrenaica;
▪ Habitat 92A0 - Florestas-galerias de Salix alba e Populus alba
Estes ocorrem, no entanto, em manchas relativamente reduzidas e dispersas pela área de estudo, ocupando na totalidade
93,6 hectares.
Salienta-se ainda a presença de oito espécies da flora sensíveis (enquadradas em Anexos do Decreto-Lei 140/99, de 24 de
abril (com as devidas alterações dadas pelo DL n.º 49/2005, de 24 de fevereiro e 156-a/2013, de 8 de novembro), protegidas
por legislação nacional ou endémicas):
▪ Hedera maderensis subsp. iberica
▪ Ruscus aculeatus
▪ Echium rosulatum subsp. rosulatum
▪ Omphalodes nitida
▪ Dipsacus comosus
▪ Cytisus multiflorus
▪ Ulex europaeus subsp. latebracteatus
▪ Quercus suber
Tendo em consideração a tipologia de projeto, as áreas de afetação previstas, e os valores ecológicos em presença
caracteriza-se nos pontos seguintes a avaliação de impactes sobre a flora e vegetação, para as diferentes fases do projeto.
Fauna
A comunidade faunística potencial da área de estudo inclui algumas espécies com elevado valor conservacionista sendo
potenciais 36 espécies com estatuto de ameaça. Contudo, nenhuma das espécies confirmadas encontra-se ameaçada. A
área de estudo encontra-se fortemente antropizada, pelo que a maioria das espécies que ai ocorrem deverão ser comuns,
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ubiquistas e com alguma tolerância à presença humana. Contudo, o projeto atravessa, ainda assim, alguns biótopos com
elevado valor para a biodiversidade, tais como galerias ripícolas bem conservadas, que não só fornecem abrigo para muitas
espécies como funcionam como corredores ecológicos à dispersão de outras e as florestas de folhosas, que pela diversidade
e estratificação do seu coberto vegetal proporcionam condições favoráveis à ocorrência de uma elevada diversidade de
grupos faunísticos.

1.7.2 Fase de Construção
1.7.2.1

Flora, Vegetação e Habitats

▪ Remoção da vegetação e camada superior do solo, limpeza e nivelamento:
As atividades de remoção de vegetação e da camada superior do solo na área de implantação do projeto, assim como na
área de instalação de estaleiro, conduzirão à perda de efetivos populacionais, assim como do banco de sementes do solo.
Assim, resultam na perda de habitats, biótopos e material genético.
A maior parte da área a afetar pelo projeto, já se encontra artificializada, dado que o traçado do presente projeto é na maioria
da sua extensão feito sobre o traçado já existente. Contudo, nas áreas de alargamento da via, bem como nas áreas de
ajuste do traçado existente ou na área associada à Variante nascente, algumas unidades de vegetação serão afetadas. No
que diz respeito aos habitats naturais, prevê-se que a afetação seja reduzida, ainda assim, entre os habitats afetados
encontram-se os habitats prioritários 6220* e 91E0*.
No Quadro 1.39 apresenta-se a estimativa de áreas de afetação de habitat naturais previstas, distribuídas pelos diferentes
Troços, bem como a sua representatividade face à área de cada um dos habitats disponível na área de estudo.
Quadro 1.39 – Área prevista de afetação de Habitats naturais presentes na área de estudo associada a cada Troço
do IP3 em análise
Área de afetação prevista (hectares)
Troço 1

Troço 3

Troço 4 - Variante Nascente

Total

Representatividade
de afetação

6220*

1,10

0,00

0,00

1,10

4,3%

91E0*

0,00

0,08

0,00

0,08

0,6%

9230

0,00

0,04

0,53

0,58

1,6%

Total

1,10

0,12

0,53

1,75

1,9%

Habitat

De seguida serão analisadas individualmente cada uma destas situações.
▪ T1 - Troço IC2 – Penacova (km 43 ao km 59)
Entre o Km 43+500 e o km 44+500 prevê-se a afetação de uma área de cerca de 1,10 hectares do habitat prioritário 6220*.
Nesta zona o alargamento do IP3 está previsto para o lado esquerdo, confluindo marginalmente com o habitat referido. A
mancha de habitat totaliza 23,16 hectares, sendo portanto afetados 4,7% da mancha (e 4,3% da disponibilidade do habitat
dentro da área de estudo), convém referir, no entanto, que esta afetação é na zona marginal da mancha a qual já se encontra
parcelarmente ocupada por caminhos rurais (Figura 1.43).
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Figura 1.43 - Área de sobreposição do traçado com mancha do habitat natural prioritário 6220
6220 - *Subestepes de gramíneas e anuais da Thero-Brachypodietea. Em cima à esquerda, mancha do habitat (amarelo) e
traçado previsto sobre Carta Militar. Em cima à direita, pormenor da área sobre fotografia de satélite, com destaque da área
a afetar. Em baixo, pormenor da área com sobreposição do traçado sobre fotografia de satélite.
▪ T0 - Troço Penacova - Lagoa Azul (km 59 ao km 77) – Requalificação

Neste troço as obras de requalificação já estão em curso pelo que as potenciais afetações nos habitats referenciados já
ocorreram, sendo de sublinhar, contudo, que estas intervenções estão a ser realizadas sobretudo na via, pelo que não é
previsível que haja lugar a afetações diretas nos habitats circundantes, ou a haver tratarem-se de afetações muito marginais
(Figura 1.44).
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Figura 1.44 - Área de sobreposição do traçado com mancha do habitat natural 92A0 (Florestas-galerias de Salix
alba e Populus alba)
▪ T3 - Troço Santa Comba Dão – Viseu (km 86 ao km 118)
Entre o Km 108+400 e o km 108+700 prevê-se a afetação de uma área de cerca de 352 m2 do habitat natural 9230. Nesta
zona prevê-se a escavação para o alargamento do IP3 para o lado direito, conflituando marginalmente com o habitat referido
(Figura 1.45). Esta afetação representa 1,4% da mancha de habitat (e menos de 0,1% da disponibilidade do habitat dentro
da área de estudo). Repare-se, no entanto, que também esta área de afetação encontra-se parcelarmente ocupada por
caminhos rurais (Figura 1.45), sendo a afetação real inferior ao estimado.

Figura 1.45 - Área de sobreposição do traçado com mancha do habitat natural 9230
9230 - Carvalhais galaico-portugueses de Quercus robur e Quercus pyrenaica no Troço 3. À esquerda mancha e traçado
sobre Carta Militar, à direita pormenor da área com sobreposição do traçado sobre fotografia de satélite.
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Entre o km 109+600 e o km 109+800 prevê-se a afetação de uma área com cerca de 79 m2 do habitat natural 9230 e uma
área 98,7 m2 do habitat prioritário 91E0. No primeiro caso resulta do alargamento do IP3 que está previsto para o lado direito,
no segundo resulta do alargamento da ponte sobre o rio Lobão. Esta afetação representa 2,2% e 1,3% da mancha respetiva.

Figura 1.46 - Área de sobreposição do traçado com mancha do habitat natural 9230 - Pormenor da área com
sobreposição do traçado sobre fotografia de satélite.
9230 - Carvalhais galaico-portugueses de Quercus robur e Quercus pyrenaica) (à esquerda) e com mancha do habitat
prioritário 91E0 (*Florestas aluviais de Alnus glutinosa e Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)).
Entre o km 113+500 e 113+700 prevê-se a afetação de uma área de 655 m2 do habitat natural prioritário 91E0. Nesta zona
prevê-se a substituição do viaduto sobre a Ribeira de Asnes com desvio do traçado para o lado direito. Esta intervenção
conflitua com o habitat referido (Figura 1.47). A área afetada tem uma representação de 4,9% da mancha de habitat
atravessada.
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Figura 1.47 - Área de sobreposição do traçado com mancha do habitat natural prioritário 91E0
91E0 - *Florestas aluviais de Alnus glutinosa e Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae). Em cima à
esquerda, mancha do habitat e traçado previsto sobre Carta Militar. Em cima à direita, pormenor da área sobre fotografia de
satélite, com destaque da área a afetar. Em baixo, pormenor da área do viaduto a substituir sobre fotografia de satélite.
▪ T4 – Variantes nascente de Santa Comba Dão
No caso dos traçados variantes ao IP3 em Santa Comba Dão, por se tratar de vias novas, terão um maior impacte no
atravessamento de habitats sensíveis, analisando-se, em seguida, as situações identificadas que estão associadas à
Variante Nascente.
No início do traçado da varienate (quando esta diverge do IC2) o arranque é realizado numa zona florestal que será
atravessada e onde se prevê a instalação de nós de acesso. Nesta zona é atravessada uma mancha do habitat 9230 numa
extensão de 0,12 hectares (Figura 1.48), o que representa uma afetação de 1,6% da mancha (e de 0,3% da disponibilidade
do habitat dentro da área de estudo).
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Figura 1.48 - Área de sobreposição do traçado com mancha do habitat natural 9230
9230 - Carvalhais galaico-portugueses de Quercus robur e Quercus pyrenaica. À esquerda mancha do habitat e traçado
previsto sobre Carta Militar, à direita, pormenor da área sobre fotografia de satélite, com destaque da área a afetar.
Entre o km 2+100 e o km 2+200, pouco antes da travessia do rio Dão, o traçado da variante nascente atravessa uma mancha
do habitat natural florestal 9230. A área de afetação prevista é de 0,4 hectares, o que representa 17,1% da mancha
atravessada (e 1,3% da disponibilidade do habitat dentro da área de estudo).

132

40418-PB-TG-0623-EIA-001 IG. DUPLICAÇÃO / REQUALIFICAÇÃO IP3 - NÓ DE SOUSELAS (IC2) / NÓ DE VISEU (A25).
TOMO 6.2 – RELATÓRIO SÍNTESE VOLUME 06 - ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL PROJETO BASE
SUB-TOMO 6.2.3 – AVALIAÇÃO DE IMPACTES, AVALIAÇÃO DE ALTERNATIVAS E MEDIDAS MITIGADORAS

Figura 1.49 - Área de sobreposição do traçado com mancha do habitat natural 9230
9230 - Carvalhais galaico-portugueses de Quercus robur e Quercus pyrenaica. Em cima à esquerda mancha do habitat e
traçado previsto sobre Carta Militar, em cima à direita, pormenor da área sobre fotografia de satélite, com destaque da área
a afetar. Em baixo, pormenor do traçado do IP3 a construir sobre fotografia de satélite.
Tal como demonstrado nas situações acima descritas a área de habitats naturais a afetar é bastante reduzida (1,75 hectares)
mas representa 1,9% da disponibilidade destes habitats na área de estudo. Estes valores refletem o baixo grau de
naturalidade da área de estudo, onde os habitats naturais ocupam apenas 93,6 hectares, de uma área de 6633,1 hectares,
ou seja apenas 1,4 %. O habitat mais afetado é o habitat prioritário 6220 (*Subestepes de gramíneas e anuais da TheroBrachypodietea), em 1,1 hectares, mas que como acima se demonstrou também esta área a afetar já se encontra bastante
alterada.
Face ao exposto o impacte desta ação caracteriza-se como negativo, direto, permanente, certo, irreversível, imediato,
local, de magnitude reduzida e pouco significativo.
▪ Perturbação antropogénica (resultante da movimentação de veículos, máquinas e pessoas na área de
intervenção)
A emissão de poeiras decorrente do aumento de tráfego (pela circulação de maquinaria e viaturas adstritas à obra) contribui
para a diminuição da taxa fotossintética da vegetação devido à acumulação de poeiras nas folhas e outras estruturas. A
libertação de poeiras poderá assumir alguma importância no período seco, acumulando-se na vegetação natural envolvente
dificultando o seu normal crescimento.
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Este impacte caracteriza-se assim como negativo, indireto, temporário, provável, reversível, de médio prazo, local e de
magnitude reduzida e pouco significativo.
▪ Incremento da dispersão de espécies exóticas invasoras
A perturbação antropogénica, derivada do aumento de movimentação de veículos, máquinas e pessoas na área de
intervenção poderá fomentar o incremento e dispersão de espécies exóticas invasoras. Conforme referido anteriormente, é
notória a presença de espécies exóticas invasoras ao longo da generalidade dos traçados propostos, geralmente nas bermas
de estrada, em orla de floresta de produção de eucalipto, bem como nas áreas varridas pelos incêndios de 2017. É, assim,
expectável um incremento destas espécies numa faixa ao longo do traçado do projeto. Salienta-se, contudo, que o projeto
em análise irá contemplar o enquadramento paisagístico de taludes, estas ações deverão ter em consideração a
minimização da propagação de espécies exóticas invasoras, de modo a que o seu incremento possa ser considerado pouco
expressivo.
Este impacte caracteriza-se assim como negativo, indireto, provável, permanente, reversível, de médio prazo, regional, de
média magnitude e significativo, caso não sejam implementadas ações de controlo, ou pouco significativo caso seja
implementado um Plano de Acompanhamento e Controlo de Espécies Exóticas e Invasoras.
1.7.2.2

Fauna

▪ Perda e degradação de habitats (biótopos) causada pela remoção da vegetação e camada superior do solo
Na generalidade, os biótopos terrestres presentes não possuem valor ecológico assinalável. Com exceção de algumas
galerias ripícolas associadas a cursos de água atravessados pelo projeto, ou algumas manchas florestais de folhosas. A
maioria do traçado será feita sobre o traçado já existente, estando a perda de biótopos associada a reduzidas áreas que
confinam com a estrada e que frequentemente constituem zonas que já se encontram degradadas. Excetua-se a Variante
Nascente, que a implementar-se terá de ser construída de raiz e atravessa áreas florestais com algum valor ecológico.
Assim, do ponto de vista da perda de biótopos para a fauna este impacte considera-se negativo, direto, permanente,
certo, irreversível, imediato, local, de magnitude reduzida e pouco significativo.
▪ Perturbação antropogénica e consequente afugentamento e/ou mortalidade de fauna, causados pela presença
e movimentação de veículos, máquinas e pessoas na área de intervenção
Tendo em consideração que a maior parte dos trabalhos da fase de construção decorrerão em período diurno, prevê-se que
os grupos faunísticos mais afetados pela perturbação antropogénica incluam espécies de fauna terrestre diurnas, contudo,
poderão ser afetadas também algumas espécies de hábitos crepusculares ou mesmo noturnos. A perturbação criada pela
presença de pessoas e maquinaria, bem como o ruido resultante dos trabalhos em obra, conduzirão ao afugentamento de
espécies mais “tímidas” que procurem manter-se afastadas das áreas onde estejam a decorrer intervenções.
No que diz respeito à avifauna, e em particular aves de rapina, não são conhecidas áreas de nidificação de espécies
protegidas por legislação na envolvente próxima do projeto. Contudo, tendo em consideração a presença de extensas áreas
florestais, não é de descartar a possibilidade de algumas espécies de aves de rapina (com ou sem estatuto de proteção)
nidificarem em árvores de maior porte, presentes na área de estudo. O grau de perturbação sobre estes indivíduos
dependerá da distância a que os eventuais ninhos se encontram das áreas a intervir, bem como da época em que tais
intervenções terão lugar. Já no que concerne a aves de menor porte estas, por frequentemente voarem a baixas altitudes,
estarão mais vulneráveis a situações quer de afugentamento, quer de atropelamento causado por veículos e maquinas
afetas à obra.
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No que diz respeito à herpetofauna e à mamofauna estes são grupos geralmente suscetíveis a situações de atropelamento,
mas também a situações de esmagamento (nomeadamente espécies que se abrigam debaixo do solo) e afugentamento.
São potenciais na área de estudo algumas espécies ameaçadas e/ou incluídas no DL n.º 156-A/2013, de 8 de novembro.
Neste contexto, prevê-se que este impacte seja negativo, direto, temporário, provável, irreversível (no caso da mortalidade)
/ reversível (no caso do afugentamento), imediato, local, de magnitude reduzida e pouco significativo.
▪ Assoreamento e/ou interrupção do curso de linhas de água:
O presente projeto prevê o atravessamento de diferentes linhas de água (rio Mondego, o rio Dão, rio Alva, ribeira de
Mortágua, ribeira de Lobão, ribeira de Fornos, entre outras), para algumas destas travessias será necessária a realização
de intervenções no curso de água, e consequente assoreamento ou interrupção do escoamento. Esta ação poderá ter como
consequências a perda de habitats aquáticos, e perturbação do fluxo de migração dos organismos aquáticos. Na área de
estudo são potenciais algumas espécies, de invertebrados aquáticos, abrangidas por proteção a nível comunitário. São
ainda potenciais algumas espécies de peixes com estatuto de ameaça e/ou abrangidas por proteção a nível comunitário.
Este impacte caracteriza-se como sendo negativo, direto, temporário, certo, reversível, imediato, local, de média magnitude
e pouco significativo.

1.7.3 Fase de Exploração
1.7.3.1

Flora, Vegetação e Habitats

▪ Perturbação antropogénica (resultante da circulação de veículos automóveis)
Durante esta fase esperam-se impactes resultantes da perturbação associada à circulação de veículos automóveis na
infraestrutura construída, quer em operações de manutenção, quer, sobretudo, na sua utilização. Estes impactes refletemse na deposição de poeiras e na bioacumulação de poluentes atmosféricos na vegetação que margina o IP3. Adicionalmente
esperam-se impactes resultantes das escorrências de poluentes depositados na via, estas escorrências, bem como alguns
comportamentos dos utilizadores da infraestrutura incrementam o risco de incêndio e podem levar a alterações das
sucessões ecológicas. Por outro lado, a circulação de veículos poderá também fomentar o incremento e dispersão de
espécies exóticas invasoras.
Face ao exposto este impacte caracteriza-se como negativo, indireto, provável, permanente, reversível, de médio a longo
prazo, local, de magnitude reduzida e pouco significativos tendo em consideração a reduzida qualidade do estado de
conservação do coberto vegetal em presença.
1.7.3.2

Fauna

▪ Fragmentação de biótopos, perda de conectividade e efeito barreira (criado pelas infraestruturas e circulação
de veículos automóveis):
A presença da infraestrutura implicará a presença de uma barreira para espécies faunísticas, essencialmente não voadoras.
Os biótopos presentes serão, neste sentido, alvo de fragmentação. É de realçar, contudo, que os biótopos a afetar possuem
maioritariamente um grau de humanização considerável e que a maioria do traçado já se encontra ocupada por uma
infraestrutura rodoviária, por esse motivo, considera-se que de uma forma geral as áreas a afetar não se revestem de
particular valor para a fauna. Ainda assim, a infraestrutura em causa apresenta uma extensão considerável, representando
uma barreira efetiva à travessia entre os dois lados e pontualmente ocorrem biótopos com elevado valor e que serão
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afetados. Este impacte prevê-se, assim, negativo, direto, permanente, certo, irreversível, imediato, regional, de média
magnitude e significativo, mas minimizável.
▪ Perturbação antropogénica (resultante da circulação de veículos automóveis - afugentamento e/ou
mortalidade de fauna):
Os grupos faunísticos mais suscetíveis de sofrer impactes resultantes da perturbação antropogénica na fase de exploração
são os vertebrados terrestres. Entre estes destacam-se a herpetofauna devido à sua reduzida mobilidade e algumas
espécies de aves florestais. Como já foi referido a generalidade da área atravessada pelo projeto apresenta uma reduzida
qualidade de biótopos. Contudo, a infraestrutura em causa apresenta uma extensão considerável e ocorrem pontualmente
biótopos com elevado valor, pelo que o afugentamento e atropelamento de espécies mais relevantes para conservação não
é de desprezar. Este impacte considera-se, assim, negativo, direto, permanente, certo, irreversível, imediato, local, de média
magnitude e significativo, mas minimizável.

1.7.4 Síntese de Impactes nos Sistemas Biológicos e Biodiversidade
O projeto incidirá sobretudo sobre áreas ocupadas por floresta de produção (Eucaliptal, Pinhal e Exóticas). Atravessando
ainda algumas áreas urbanizadas e áreas agrícolas na envolvente das primeiras.
Importa sublinhar que não existem zonas classificadas do ponto de vista ecológico na zona em estudo, sendo os SIC (Sítios
de Interesse Comunitário) da REDE NATURA 2000 mais próximos os sítios de Carregado do Sal (PTCON 0027) e Serra da
Estrela, e os sistemas associados ao rio Vouga e à ria de Aveiro, distanciados do corredor do IP3.
O traçado do IP3 atravessa uma zona essencialmente florestal, tratando-se de um espaço rural onde a agricultura também
tem alguma expressão, sendo o povoamento disperso. A paisagem é marcada pelos vales associados a linhas de água,
entre os quais se destaca o rio Mondego e o rio Dão e o seus sistemas de afluentes, num território de orografia acidentada,
onde por vezes os declives são bastante acentuados.
Embora a área de estudo encontre-se muito artificializada, foram identificados quatro habitats naturais incluídos na Diretiva
Habitats (Diretiva 43/92/CEE, transposta para a legislação nacional pelo Decreto-Lei n.º 140/99 de 24 de abril, alterado pelo
Decreto-Lei n.º 49/2005, de 24 de fevereiro e pelo Decreto-Lei n.º 156-A/2013, de 8 de novembro):
▪ Troço 1 – Habitat 6220 (1.1 ha)
▪ Troço 3 – Habitat 91E0 (0.08 ha) e Habitat 9230 (0.04 ha);
▪ Troço 4 – Habitat 9230 (0.53 ha)
A comunidade faunística potencial da área de estudo inclui algumas espécies com elevado valor conservacionista sendo
potenciais 36 espécies com estatuto de ameaça. Contudo, nenhuma das espécies confirmadas encontra-se ameaçada. A
área de estudo encontra-se fortemente antropizada, pelo que a maioria das espécies que ai ocorrem deverão ser comuns,
ubiquistas e com alguma tolerância à presença humana.
Face ao exposto os impactes nos sistemas bióticos e biodiversidade são no geral considerados como negativos, diretos,
permanentes, certos, irreversíveis, imediatos, locais, de magnitude reduzida e pouco significativos.
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1.8 OCUPAÇÃO DO SOLO
1.8.1 Fase de Construção
Durante a fase de construção, as ações de obra tais como a construção de acessos temporários, a desmatação e os
movimentos de terras, resultam em impactes diretos sobre a ocupação atual do solo, sendo as classes de uso atual de solo
existentes substituídas por outros usos. Dado que o projeto em apreço considera maioritariamente a duplicação do atual
IP3, as intervenções preconizadas irão ocupar essencialmente o espaço canal já afeto a esta via (com exceção do traçado
de nova via da variante Nascente em Santa Comba Dão), determinando impactes permanentes e irreversíveis.
Nos outros casos de unidades de apoio à obra (ex. estaleiros, acessos e depósitos temporários), o impacte na alteração do
uso do solo assume-se como temporário e reversível, mediante a implementação de medidas adequadas (Capítulo 3), que
permitem identificar impactes residuais pouco relevantes, dada a possibilidade de recuperação dos usos afetados após o
desmantelamento das referidas estruturas.
As áreas marginais da obra poderão igualmente ser afetadas por compactação de contaminação, provocada pela circulação
de viaturas e máquinas, ou deposição de poeiras e outros poluentes, aspetos que, contudo assumem incidência temporária
e circunscrita à faixa imediatamente adjacente às zonas a intervencionar.
Como consequência das ações atrás referidas, pode verificar-se uma perda de solos, alteração das suas propriedades
físicas e químicas, degradação ou destruição da vegetação existente, diminuição da qualidade dos solos compactados,
contaminados ou afetados pela alteração hídrica, assim como um aumento do seu escoamento superficial, tornando-se mais
vulneráveis aos agentes erosivos e aos fenómenos de encharcamento e erosão.
De referir que os impactes sobre o uso do solo possuem carácter permanente e irreversível (e.g. movimentos de terras na
zona de implantação da via) ou temporário e reversível (e.g. estaleiros, acessos temporários).
Tendo em consideração a extensão total do traçado e a fase a que este relatório se reporta, apresentam-se de seguida os
principais constrangimentos em termos de ocupação dos atuais usos do solo identificados no que respeita ao alargamento
e requalificação para os Troços em apreço.
Troço 0
No entanto salienta-se a sua consideração nas fases seguintes dos estudos, designadamente no EIA, onde serão analisadas
as medidas aplicadas e as adicionais que se consideram justificáveis, assim como as intervenções mais específicas como
o caso do Nó de Cunhedo, cujo desnivelamento considera a introdução de vias coletoras, zonas de estacionamento,
restabelecimento de Caminho Agrícola e uma Passagem Pedonal.
A zona de intervenção na margem do rio, numa área já parcealmente ocupada, permitindo com uma estrutura de contenção
a margem do rio e respetiva galeria ripícola.
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▪ Caminho Paralelo 1 - entre o Nó do IC6 e o Nó de Oliveira do Mondego, do lado esquerdo do IP3, entre este e o rio
Mondego. Inicia-se no ramo bidirecional do Nó projetado de Oliveira do Mondego e termina no arruamento que liga
Alto das Lamas ao IP3. Este caminho desenvolve-se sobre um caminho existente pelo que a ocupação adicional não
é muito significativa, sendo apenas resultante dos ajustes e saias de taludes, numa faixa paralela à margem do rio de
vegetação dispersa.

▪ O caminho paralelo 2 implanta-se no lado direito do IP3 entre o Nó de Miro e a povoação de Raiva. Dá continuidade a
um arruamento local a noroeste da localidade de Paredes, desenvolvendo-se sobre um caminho existente na parte
inicial e em meia encosta do talude de escavação do IP3. Termina na proximidade de um espaço industrial.
▪ O caminho paralelo 2 alternativa implanta-se na proximidade da povoação de Raiva situada entre o rio Mondego e o
IP3 cerca do km 67+400 e permite efetuar a ligação entre uma propriedade localizada no lado direito do IP3 e a referida
povoação.
Em planta a via proposta tem uma extensão de 370 m aproximadamente, contorna uma linha de água num terreno de
orografia acentuada. O perfil longitudinal apresenta uma inclinação máxima de 17.1 %. Prevê-se a necessidade de
execução de dois muros de contenção para minimizar a afetação de terraplenagens.
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▪ O caminho paralelo 2 alternativa implanta-se na proximidade da povoação de Raiva situada entre o rio Mondego e o
IP3 cerca do km 67+400 e permite efetuar a ligação entre uma propriedade localizada no lado direito do IP3 e a referida
povoação. Em planta a via proposta tem uma extensão de 370 m aproximadamente, contorna uma linha de água num
terreno de orografia acentuada, numa zona de algumas mancas florestais (eucalipto) e matos.

Troço 1
▪ Entre o km 43+850 e o km 44+635 - a via atual apresenta via de lentos do lado direito da plataforma (Sentido IC2/Viseu)
pelo que se optou por efetuar a totalidade do alargamento para o lado esquerdo atendendo à ocupação do lado oposto
nos quilómetros seguintes, sendo que apesar de se constituir o limite de um habitat (prados), não apresenta nas
imediações do traçado particular sensibilidade, não se identificando quaisquer constrangimentos ao mesmo;
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▪ km 44+635 - o alargamento continua a efetuar-se para o lado esquerdo, a fim de preservar a ocupação existente à
direita da plataforma no atravessamento de Souselas. Dado que os taludes não são muito pronunciados a ocupação
adicional é restrita;

▪ km 46+000 - o traçado inflete para nordeste, após o que transpõe o CM 1127, cerca do km 46+395, através de uma
PI, assegurando esta via a ligação por norte à localidade de Marmeleira e por sul à localidade de Souselas. Ocupação
essencialmente agrícola (algumas parcelas de vinha e olival afetadas marginalmente), embora marginal ao atual IP3;

▪ km 46+600, lado direito (sentido IC2/Viseu) - proximidade do espaço ocupado pelo Instituto Educativo de Souselas,
cujo acesso se efetua mediante um caminho paralelo adjacente ao IP3, sendo que o alargamento realizado para o
lado oposto, não conflituando com este uso ou com as parcelas de vinha adjacentes;
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▪ km 47+500 e o km 48+960 - a plataforma existente acomoda 1+2 vias de circulação, tendo sido previsto o alargamento
para o lado esquerdo (sentido Viseu/IC2) até ao km 48+350, a fim de preservar a ocupação existente do lado direito
da via (parques de estacionamento empresariais de camiões) assim como um poste de LMT implantado na
proximidade do atual IP3;

▪ km 49+300 - inicia-se um trainel com inclinação acentuada conhecido como a descida do botão, zona de forte orografia.
Cerca do km 49+635, o IP3 transpõe a EM 535 através de uma passagem inferior. Esta via acompanha o IP3 ao longo
de 3 km, localizando-se à direita do mesmo evitando a proximidade á zona urbana, indo ocupar uma faixa de ocupação
florestal (de pinhal e eucalipto) Importa sublinhar a escavação expressiva nesta zona ocupando uma faixa mais larga
de ocupação florestal;
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▪ km 50+000 a 50+600 - o alargamento passa a fazer-se totalmente do lado esquerdo da plataforma (sentido Viseu/IC2),
mantendo-se desse lado até cerca do km 54+400, uma vez que a ocupação urbana do lado direito da plataforma tem
maior expressão, sendo o alargamento efetuado em espaço florestal, especialmente entre o km 51+600 e o km 52+300,
onde o IP3 se aproxima novamente da EM 535 e contorna a povoação de Monte Redondo (também aqui a escavação
é bastante expressiva);

▪ km 54+100 o Nó de Lorvão tem uma geometria ajustada, sendo que as afetações adicionais se dão em espaço florestal
(eucalipto);

▪ km 54+500 o alargamento da plataforma passará a efetuar-se para o lado direito de modo a não afetar o parque
empresarial do Lorvão (Águas de Corgas – Buçaco com o respetivo perímetro de proteção) e o respetivo acesso que
se localiza adjacente ao atual IP3 ao longo de 300 m. O alargamento para a direita permite ainda não interferir com a
EM 535-2 junto ao km 54+900, dado a proximidade entre as vias;
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▪ Entre o km 55+000 e o km 55+600 o alargamento mantem-se do lado direito, sendo de destacar uma expressiva
escavação queira ocupar uma faixa significativa paralela à via, essencialmente espaço florestal.

▪ Km 56+100 na aproximação à zona industrial o alargamento é efetuado para o lado oposto (direito), adotando-se
estruturas de suporte para evitar afetações nas zonas adjacentes a estas unidades industriais. Nesta zona é expressiva
a ocupação industrial marginal ao IP3;

▪ Entre o km 56+300 e o km 57+000 (Nó do Buçaco), o alargamento da plataforma efetuar-se-á, para ambos os lados,
de maneira a minimizar a afetação da ocupação lateral existente quer do lado esquerdo quer do lado direito – zonas
empresariais.
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Troço 2
▪ km 77+900 inicia-se o Nó de Chamadouro que assegura a ligação à localidade de Chamadouro a norte, e à localidade
de Oveiro a sul através da Rua do Pedrão e Av. Cova do Ouro (antigos CM 1578 e CM 1579), respetivamente. A nova
geometria do nó tenda adaptar-se à ocupação existente, não afetando os edificados. A nova geometria do nó garante
a preservação do acesso às estufas e à habitação;

▪ Entre o km 78+4010 e 79+000 o alargamento dá para o lado esquerdo, num espaço entre o IP3 e a rua Corja que se
desenvolve em paralelo, e ocupa um espaço entre estes dois canais rodoviários, sendo que a norte se verifica a
presença de plantações de eucalipto.

▪ km 78+000 a 79+500 - o alargamento continua a efetuar-se para o lado esquerdo da plataforma em função das várias
condicionantes de ocupação, identificadas do lado direito da atual plataforma;
− existência de uma moradia muito próxima da via paralela ao IP3, km 78+350, (rua do vale da fonte);
− proximidade de uma via paralela ao atual IP3 (rua do vale da fonte) entre o km 78+300 e o Nó do Rojão Grande;
144

40418-PB-TG-0623-EIA-001 IG. DUPLICAÇÃO / REQUALIFICAÇÃO IP3 - NÓ DE SOUSELAS (IC2) / NÓ DE VISEU (A25).
TOMO 6.2 – RELATÓRIO SÍNTESE VOLUME 06 - ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL PROJETO BASE
SUB-TOMO 6.2.3 – AVALIAÇÃO DE IMPACTES, AVALIAÇÃO DE ALTERNATIVAS E MEDIDAS MITIGADORAS

− proximidade de uma moradia ao km 79+000 e acesso local e outra ao km 179+175);
− existência de uma estrutura de suporte de gabiões com cerca de 150 m em bom estado de conversão;
− proximidade de um núcleo habitacional ao km 79+350.
▪ Km 79+700 – presença de pavilhões industriais de ambos os lados da via (Labialfarma, Ferraz Group, Dierre, Sabgal,
etc.) sendo que o alargamento para o lado esquerdo apenas afeta o seu caminho de acesso que será restabelecido.

▪ Entre o km 80+000 e o km 81+400 - o alargamento da plataforma passa a efetuar-se totalmente do lado direito (sentido
IC2/Viseu) dado que as condicionantes em presença se afiguram mais expressivas do lado esquerdo da via que
apresenta ocupação lateral significativa, contigua à via ao km 80+025, km 80+225 e km 80+800. No entanto, a
ocupação local, é bastante complexa com habitações muito próximas do traçado. A nova geometria do Nó de Rojão
Grande (km 81+100) irá ocupar as zonas circundantes a algumas habitações, comprometendo as zonas agrícolas
adjacentes;

▪ km 81+300 - proximidade entre uma via local (rua quinta do forno) e o atual IP3. O estudo prevê o restabelecimento
desta via em detrimento da implantação de um muro de contenção uma vez que a construção que lhe está anexa se
encontra em estado de ruína;
▪ Entre o do km 81+300 e o km 82+225 - a plataforma existente do atual IP3 acomoda um perfil transversal tipo
constituído por 1x2, via de lentos do lado esquerdo. Até ao km 82+200 o alargamento da plataforma ocorrerá de ambos
os lados da via de forma a minimizar a afetação na travessia da povoação da Venda do Sebo constituída por núcleos
habitacionais dispersos. Do ponto de vista orográfico trata-se da travessia de um planalto, relevo muito pouco
acidentado, o que se reflete no traçado em planta e em perfil longitudinal que se apresenta muito fluído; A passagem
do IP3 por esta zona de ocupação urbana, com habitações muito próximas da via, condicionam o alargamento da via,
recorrendo-se a várias estruturas de suporte para evitar uma maior ocupação lateral (sendo aqui o alargamento
efetuado para os dois lados)
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▪ Entre o km 81+675 e o km 81+740 - lado esquerdo, prevê-se o restabelecimento da via de acesso local contigua à
estrutura de contenção existente assim como o desaproveitamento/reformulação da mesma;
▪ Entre o km 83+500 e o km 86+000 - várias condicionantes conjugadas contribuem para que a duplicação da plataforma
se afigure de complexidade técnica elevada, em especial no troço compreendido entre o km 83+500 e o Nó de Santa
Comba Dão.
− Assim, para a Passagem Superior rodoviária ao km 83+701 propõe-se a sua substituição por uma nova Passagem
Superior a construir lateralmente à existente;
− Para a Passagem Superior ferroviária ao km 83+740, uma atenção especial deverá ser dada em função dos
condicionamentos devidos à necessidade de manutenção da circulação na linha da Beira Alta;

▪ km 84+600 - a atual plataforma está limitada à esquerda por uma estrutura de contenção de altura significativa,
destinada a preservar duas casas localizadas nessa encosta. Do lado direito assinala-se a proximidade à capela de
Santa Comba Dão. Devido á introdução da faixa existente não será possível preservar a estrutura de contenção
existente pelo que a mesma será demolida e substituída por uma outra também com o objetivo de manter as
edificações.
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▪ Os quilómetros finais deste troço não apresentam ocupação de faixas adjacentes de grande relevo, em termos de
ocupação, sendo reduzidas as áreas ocupadas, dado que em parte o traçado do atual IP3 já tem um perfil de 2x2.

Troço 3
▪ km 86+000 - o traçado inicia-se numa zona com um perfil transversal tipo já com 2x2 vias pelo que não está previsto
nenhum alargamento da plataforma até ao km 86+400. A partir deste ponto consideraram-se alargamentos para ambos
os lados de forma a poder aproveitar-se a obra de arte PS 397;
▪ km 87+600 – a estrada atravessa uma zona rural com alguma ocupação dispersa, passando a poente da localidade
da Gestosa. Assim, prevê-se o alargamento para o lado esquerdo da via desde o km 86+825 até ao km 89+100 por
não haver grandes condicionalismos desse lado da estrada;

40418-PB-TG-0623-EIA-001 IG. IP3 - NÓ DE SOUSELAS (IC2) / NÓ DE VISEU (A25). DUPLICAÇÃO / REQUALIFICAÇÃO
PROJETO BASE. VOLUME 06 - ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL. TOMO 6.2 – RELATÓRIO SÍNTESE
SUB-TOMO 6.2.3 – AVALIAÇÃO DE IMPACTES, AVALIAÇÃO DE ALTERNATIVAS E MEDIDAS MITIGADORAS

147

▪ Entre o km 89+100 e o km 89+400 - é feita uma mudança para alargamento para os dois lados, quer para permitir o
aproveitamento da obra de arte PS 401 (km 89+825);
▪ km 89+930 - localiza-se o nó de Vila Pouca que permite a articulação do IP3 com a EN 2, conferindo acessibilidade a
Vila Pouca (a poente) e a Treixedo (a nascente), entre outras localidades pertencentes às freguesias de São Joaninho
e de Treixedo, este nó não irá ocupar áreas adicionais relevantes, situando-se em espaço florestal (de produção);

▪ Entre o km 89+930 e o km 97+475 – o traçado continua a atravessar zonas rurais e florestais, cruzando várias vias de
hierarquia inferior através de passagens superiores e inferiores;
▪ Entre o km 90+500 e o km 93+025 - o alargamento passará a fazer-se apenas para o lado direito da via existente, o
que se justifica por já existirem duas vias do lado esquerdo (via de lentos). Também se justifica pela existência de uma
instalação agrícola importante cerca do km 91+700, do lado esquerdo;
▪ Entre o km 93+025 e o km 93+325 - é feita a transição do alargamento do lado direito para o lado esquerdo. Esta
mudança justifica-se pela existência de um estaleiro ao km 93+500 do lado direito e muito próximo da estrada. O
alargamento para o lado esquerdo mantém-se até ao km 94+000;
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▪ Entre o km 94+000 e o km 94+275 - é feita uma transição da ampliação da plataforma do lado esquerdo para ambos
os lados. Esta solução justifica-se para permitir o aproveitamento da obra de arte PS 410, ao km 94+650. O
alargamento para ambos os lados mantém-se até ao km 94+885, sendo reduzida a ocupação adicional do canal;

▪ Entre o km 94+885 e o km 95+075 - o alargamento muda para o lado direito da plataforma, mantendo-se desse lado
até ao km 96+300. Justifica-se esta opção pela existência de um caminho rural pavimentado e de instalações
industriais do lado oposto da estrada, entre o km 93+325 (PI 411) e o km 96+100;

▪ km 97+475 (Nó de Tondela Sul) - permite uma nova articulação do IP3 com a EN 2, garantindo a acessibilidade às
localidades das freguesias de Dardavaz (a poente) e de Tonda (a nascente);

▪ km 98+000 - a ampliação da plataforma passa a fazer-se para o lado direito, o que se mantém até ao km 98+650 e se
justifica pela existência de um caminho paralelo pavimentado e de explorações agrícolas do lado esquerdo da via.
Entre o km 98+650 e o km 98+900 é feita, com uma curva composta por dois raios e curvas de transição, a transição
do alargamento para os dois lados da via;
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▪ km 98+800 - zona com alguma ocupação urbana, embora dispersa, e próxima da plataforma do IP3 até cerca do km
100+200. A partir do km 97+800 o traçado sobrepõe-se ao da EN 2 até às proximidades de Naia (km 103+650), no
que que já foi, em tempos, uma variante (poente) à cidade de Tondela;

▪ km 100+850 (nó de Tondela-Norte) - faz a articulação do IP3 com a EN 230. Permite a acessibilidade à zona
norte/poente de Tondela, bem como às localidades das freguesias de Molelos e Nandufe, ambas a poente do IP3; Os
ramos do nó desenvolvem-se numa zona atualmente ajardinada adjacente a um espaço comercial;

▪ Entre o km 101+200 e o km 101+700 - o alargamento da plataforma far-se-á para os dois lados, novamente por causa
da ocupação urbana da zona. Prevê-se a necessidade de fazer obras de contenção dos taludes de escavação de
ambos os lados, entre o km 101+300 e o km 101+500 para evitar a ripagem de caminhos paralelos, de acesso a
habitações e outras instalações, que estão implantados juntos às mesmas;
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▪ Entre o km 101+775 e o km 102+600 - a ampliação da plataforma apenas para o lado esquerdo da via existente pela
existência de ocupação urbana nas proximidades do km 102+400 do lado direito da via. Entre o km 102+600 e o km
102+825 é feita a transição do lado da ampliação da esquerda para a direita;

▪ km 102+300 - em zona de cariz essencialmente rural e florestal e atravessa a primeira linha de água importante do
troço que é o rio Dinha (km 101+950). Até ao km 103+500 mantém-se o alargamento da plataforma para o lado direito
da via, em espaço de matos e florestal de diferentes densidades;
▪ km 103+650 (nó de Canas de Santa Maria) - permite a articulação do IP3 com o CM 1498 (a poente) e novamente
com a EN 2 (a nascente). Este nó permite a acessibilidade às pequenas localidades das freguesias de Nandufe (a
poente), de Lobão da Beira (a nascente) e de Canas de Santa Maria (a nascente);

▪ Entre o km 104+125 e o km 106+825 - a ampliação da estrada far-se-á integralmente para o seu lado esquerdo.
Justifica-se esta opção pela já existência de duas vias do lado direito, bem como pela presença de construções do
mesmo lado nos Pk 104+125, 104+950, 105+075, 105+350 e 105+565. Por outro lado, do lado do alargamento apenas
existe uma habitação cerca do km 105+250 que possui um caminho paralelo de acesso junto ao talude do IP3, pelo
que irá haver necessidade de reduzir a largura de ocupação do talude de escavação com uma obra de contenção;
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▪ km 110+825 (nó de Parada de Gonta) - permite uma nova ligação do IP3 à EN 2, aproximadamente ao km 189 desta
estrada. Confere a acessibilidade às localidades das freguesias de S. Miguel do Outeiro (a poente do IP3) e de Parada
de Gonta (a nascente do IP3). O espaço envolvente é dominado pela floresta de produção;

▪ Entre o km 111+200 e o km 111+450 - a ampliação da plataforma é feita para ambos os lados, mas estando a transitar
para o lado direito da via. Até ao km 113+200 mantém-se a ampliação apenas para o lado direito que se justifica pela
existência de um caminho paralelo pavimentado entre o km 111+200 e o km 111+500 e de uma quinta ao km 112+200.
▪ km 111+700 – interseção da ecopista que substituiu a antiga linha de caminho-de-ferro do Dão (espaço canal);

▪ Entre o km 113+965 e o km 114+675 - a ampliação da plataforma far-se-á integralmente para o lado direito da estrada
(ribeira de Asnes), o que se justifica pela existência de construções próximas da via, entre o km 113+900 e o km
114+500 e com a solução mais adequada para o alargamento do viaduto sobre o rio Pavia, localizado ao km 114+500;
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▪ km 115+225 (Nó de Fail) - que permite uma nova articulação do IP3 com a EN 2, mas apenas no sentido sul do IP3,
pois possui apenas dois ramos. O conjunto dos nós de Fail e de Vila Chá de Sá permite as ligações do IP3 às freguesias
com o mesmo nome. Entre os dois nós existe apenas a passagem agrícola PA 1034, ao km 116+000, que permite o
atravessamento do IP3 por um caminho rural. Espaços florestais e algumas parcelas agrícolas marcam a paisagem,

▪ km 118+200 (Nó de Viseu-Sul) - nó que articula o IP3 com o IP5/A45;
Troço 4
A análise da Variante a Santa Comba Dão assume um diferente caracter por se tratar de traçado novo, fora do corredor do
atual IP3, num território de várias condicionantes em que se procurou otimizar as características do traçado e minimizar
afetações.
No estudo da Variante Nascente procurou-se ter em conta os seguintes principais condicionantes:
▪ Efetuar a reformulação do atual nó de ligação na A35 / IC12 de modo a torná-lo compatível e fluído para a solução de
Variante Nascente, promovendo a sua funcionalidade integrada em conjunto com o Nó com a EN234 (Nó do Vimieiro);
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▪ Efetuar a travessia sobre o rio Dão num local onde a extensão da ponte pudesse ser minimizada;
▪ Efetuar a ligação ao atual IP3 imediatamente a sul do Nó de Vila Pouca de modo a não interferir com este nó, dado
que a ocupação marginal e condicionantes existentes é elevada;
▪ Limitar ao mínimo a afetação da ocupação existente, apesar da mesma não ser expressiva;
Teve-se ainda em conta o facto importante de a carta de condicionantes do PDM de Santa Comba Dão prever um corredor
reservado para uma ligação IC12 / A1(IP1), corredor esse que na medida das condicionantes identificadas, se procurou
seguir.
▪ Nó com a A35 Nascente – o nó irá desenvolver-se numa zona de atual ocupação florestal, desenvolvendo-se o traçado
numa zona de giestas;

▪ km 0+750 ao km 2+000 – o traçado atravessa uma zona agrícola com parcelas de vinha, pomares, com alguma
habitação dispersa. Os aterros são significativos, por vezes mais que duplicando a largura da faixa ocupada.
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▪ km 2+1010 a 2+800 – o traçado atravessa o rio Dão através de uma ponte de cerca de 700 m de extensão, neste
trecho a ocupação do solo nas margens não será afetada de forma direta.

▪ km 3+000 a 4+500 – a ocupação é semelhante com espaços de matos e pequenos bosquetes, essencialmente sem
vegetação densa e essencialmente de pinhal e eucalipto;

▪ km 5+200 a 5+600 – a zona de desenvolvimento do nó é de ocupação de matos, com algumas manchas de euvaliptal.

De acordo com as classes de ocupação do solo cartografadas para o corredor em que se inserem os troços do IP3 em
estudo e tendo em consideração as classes definidas no Desenho 40418-PB-TG-0603-EIA-009 – Carta de Ocupação do
Solo, e de acordo com a quantificação apresentada na caracterização da situação de referência, em que a área de estudo
considerada para este descritor é de 400 m para cada lado do eixo da via, perfazendo uma faixa de 800 m centrada ao eixo,
sendo que nas zonas dos nós a faixa dos 200 m acompanha a sua configuração geral, sendo por isso um pouco mais larga,
apresenta-se no quadro seguinte a quantificação desta faixa onde se insere o traçado alargado, segundo as diferentes
classes e por troço.
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Quadro 1.40 – Ocupação do Solo – Classes de Ocupação no Corredor Atravessado

Como se pode constatar da análise do quadro as áreas florestais predominam em todos os troços, seguidos da áreas
agrícolas. Importa ainda destacar a presença também significativa das áreas artificializadas, associadas a zonas
urbanizadas e industriais, sendo exceção a Variante Nascente – T4 onde esta classe é menos expressiva.
No entanto, a afetação direta resultante da ocupação causada pelo projeto em análise, seja nos troços em que se prevê o
alargamento da via existente (Troços 1, 2 e 3), como no Troço 4 em que o tralado será novo, as afetações diretas previstas
irão cingir-se á faixa prevista de expropriação.
Neste contexto, importa sublinhar que parte do alargamento previsto irá abranger áreas pertencente ao domínio público
rodoviário.
Assim, tal como se pode constatar da análise das áreas estimadas de expropriação para os 4 troços em análise, considerase que face à expressiva extensão do traçado em apreço (mais de 75 km), não representa um valor relativo de elevada
expressão.
Quadro 1.41 – Estimativa de Áreas a Expropriar por troço
Troços

Área de Expropriação (m2)

Troço 1

303 796

Troço 2

205 548

Troço 3

425 900

Troço 4

587 893

Total

1 494 337

As áreas de expropriação apresentadas, calculadas diretamente através da delimitação das áreas a ocupar nas plantas
parcelares, considerando que parte do alargamento se irá efetuar em áreas pertencente ao domínio público rodoviário, é
ainda uma estimativa, atendendo á fase de projeto a que se reporta (Projeto Base), sendo que em fase de Projeto de
Execução, esta áreas serão determinadas com maior rigor.
No entanto, é possível constatar que se tratam de áreas relativamente pouco expressivas, na ordem total dos 150 ha, ao
longo de todo o tralado e considerando o Troço 4 (de traçado novo). Assim, embora podendo considerar afetações indiretas
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numa faixa mais alargada, as afetações diretas restringem-se á faixa lateral para onde se ira alargar a plataforma, bermas,
taludes e caminhos paralelos, sendo no total relativamente pouco expressiva, sobretudo quando entendida no âmbito de um
projeto que se estende ao longo de mais de 75 km. Por outro lado, importa ainda reforçar, tal como se descreveu
anteriormente, que a definição do alargamento, o lado preferencial adotado e a sua extensão teve sempre por base a
minimização da ocupação marginal e a sua sensibilidade.
No cômputo geral de todos os troços analisados, considera-se pois que o impacte associado à afetação do uso do solo, será
previsivelmente um impacte negativo direto, permanente, mas previsivelmente pouco significativo, uma vez que a área
de estudo se encontra ocupada essencialmente por eucaliptais. Os impactes da ocupação direta de áreas de exploração
florestal ou agrícolas serão minimizados pelo processo de expropriações.
Em síntese, os impactes ao nível do uso do solo pela implantação da duplicação / requalificação da futura via são diretos,
negativos, permanentes e irreversíveis, assumindo magnitude e significado pouco relevantes no contexto da área de
estudo; quanto aos impactes indiretos e temporários igualmente a sua relevância se admite diminuta muito em função do
potencial de reversibilidade do impacte que lhe está associado, pela adoção de medidas adequadas, determinando
impactes residuais de menor relevância e magnitude.

1.8.2 Fase de Exploração
Para além dos efeitos permanentes dos impactes da ocupação do solo resultantes da materialização da via, há a considerar
outros impactes, indiretos, decorrentes da sua exploração, que se prendem, quer com eventuais alterações ao uso atual do
solo resultantes de pressões urbanísticas acrescidas.
A construção de uma via de comunicação pode traduzir-se na expansão do tecido urbano existente, com substituição dos
usos dominantes por espaço construído. Este fenómeno pode ocorrer com maior probabilidade nas zonas perto dos nós de
ligação entre a via em causa e as rodovias já existentes.
Admite-se assim, que o uso essencialmente florestal e agrícola que se verifica nas imediações da estrada poderá ser
substituído marginalmente, nalguns locais por território artificializado sendo que este impacte é de ocorrência provável, não
se considera que influa negativamente nos usos do solo pois será pontual e não irá substituir usos sensíveis.

1.8.3 Síntese de Impactes na Ocupação do Solo
A construção da duplicação / requalificação do IP3 entre Souselas e Viseu assim como a sua exploração, implicam alterações
no uso do solo nas áreas diretamente influenciadas pelo traçado.
Estes constituem impactes de maior ou menor magnitude, consoante o tipo de uso afetado e, de acordo com as
características do atravessamento viário em causa. Estas afetações decorrem quer das alterações diretas efetuadas pela
destruição física e irreversível de usos preexistentes, quer dos efeitos indiretos que estas poderão manifestar, a prazo, em
tendências de evolução do uso do solo na envolvente próxima do traçado.
As características biofísicas e socioeconómicas de que depende um determinado uso, nomeadamente a sua dinâmica de
funcionamento, poderão sofrer assinaláveis alterações. É de referir que a existência de uma via funciona, inevitavelmente,
como efeito barreira, condicionando a mobilidade das populações afetadas e as formas de apropriação do território, efeito
este que já se faz sentir pela atual presença desta estrada. A sua implantação poderá ainda interferir com a potencial
produtividade de determinados usos.
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É com base na identificação e quantificação dos usos afetados pela construção do projeto, assim como a representatividade
da afetação do uso em causa e do seu grau de reversibilidade, que poderão constituir impactes de maior a menor magnitude.
Em síntese, pode-se afirmar que dos diversos impactes suscetíveis de ocorrer no uso do solo provocados pela
implementação do empreendimento, consideram-se como mais importantes a destruição irreversível de culturas agrícolas,
(vinhas, pomares e olival), pelo elevado investimento de base associado, mesmo que se tratem de afetações nas zonas
periféricas das parcelas. As áreas florestais, embora sendo as mais afetadas em termos quantitativos, são essencialmente
de produção (pinhal e eucaliptal) pelo que o impacte relativo é menos significativo

1.9 PAISAGEM
1.9.1 Enquadramento Metodológico
No presente ponto pretende-se avaliar os impactes na Paisagem decorrentes da execução do Projeto de Duplicação e
Requalificação do IP3 – Nó de Souselas (IC2) / Nó de Viseu (A25), durante as fases de construção e exploração, incluindo
da alternativa proposta para a variante à requalificação do troço entre os km 77+000 e 89+000, em Santa Comba Dão, com
vista determinar a solução mais viável, assim como estabelecer um quadro de medidas que minimizem eventuais impactes
negativos, decorrentes das ações a efetuar.
Nesta perspetiva, os impactes foram avaliados com base no cruzamento das caraterísticas da paisagem interessada pelo
projeto, em particular em termos de sensibilidade paisagística, analisada na situação de referência do presente estudo, com
as do projeto a implementar, sustentando-se nos elementos do projeto disponíveis e no estudo geológico e geotécnico
efetuado, no âmbito do mesmo.
Para a presente análise foram ainda consultados estudos e bibliografia da especialidade, que analisam e avaliam o impacte
visual associado a infraestruturas lineares desta natureza.
Resumindo, pode considerar-se que corredor em estudo abrange 2 Unidades de Paisagem (UP) distintas: Montes Ocidentais
da Beira Alta (UP 41) e Dão e Médio Dão, incluída no grande Grupo de Unidades de Paisagem (GUP) que caracterizam a
Beira Alta (F), DGOTDU de 2004, “Contributos para a Identificação e Caraterização da Paisagem em Portugal Continental”.
Refira-se que, o presente projeto incide sobre uma infraestrutura já existente e que ações previstas consistem em
alargamentos ou a requalificação do IP3, excetuando a variante a Santa Comba Dão em avaliação, que caso seja
considerada viável ao nível das outras especialidades, em termos paisagísticos irá introduzir alterações visuais nas
caraterísticas dos cenários atravessados.
Os principais problemas identificados que dizem respeito a questões geotécnicas associadas à extensão das terraplenagens
e movimentações de terras no geral e à sensibilidade das formações geológicas atravessadas pelo traçado, que poderão
ter uma considerável expressão na paisagem em termos locais, em particular ao nível do utente.
Os troços do IP3 em avaliação, em termos gerais, atravessam um espaço visualmente fechado, numa paisagem sem
grandes contrastes, devido a uma matriz de floresta de eucalipto e pinheiro, onde o espaço agrícola surge principalmente
associado aos fundos dos vales mais amplos, na maioria dissimulados pela envolvente de mata, ou a encostas de declive
suave, ocupadas predominantemente por vinhas.
Constitui exceção a passagem nas localidades de Penacova e Santa Comba Dão, onde são proporcionados cenários de
excelência, quer pela qualidade do património geomorfológico, quer pela apropriação e caraterísticas do património edificado
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ou, ainda, quando se aproxima de planos de água, designadamente nas povoação de Raiva e Cunhedo e na barragem da
Aguieira.
A determinação dos impactes na paisagem foi efetuada tendo em consideração as alterações decorrentes das
terraplenagens a efetuar ao longo dos torços do IP3 objeto do presente estudo, e da introdução do corredor da plataforma
rodoviária da variante nascente a Santa Comba Dão, em alternativa à duplicação do troço atual.
Os principais impactes visuais irão resultar da dimensão do reperfilamento dos taludes atualmente existentes nos troços do
IP3 em beneficiação, e do grau de perceção/intensidade destas ações na paisagem, o que irá depender em particular da
capacidade de absorção visual do cenário atravessado.
No caso do troço variante (T4), o grau da intensidade das ações com potencial interferência na paisagem, irão depender de
alterações nas formas do relevo, das tipologias das subunidades de paisagem afetadas e também do nível perceção visual
das mesmas.
De facto, as alterações no relevo natural, para além poderem produzir um impacte visual significativo, influenciam a orgânica
da paisagem ao nível das drenagens hídricas e atmosférica, podendo introduzir alterações nas paisagens a montante ou a
jusante das áreas diretamente afetadas.
Neste sentido, interessa analisar e comparar, de forma sucinta, os potenciais impactes visuais que o projeto poderá gerar,
de forma mais expressiva, para o utente e envolvente paisagística.
Numa análise prévia, entende-se que as alterações previstas na infraestrutura existente, designadamente a ampliação dos
aterros e aumento da altura das escavações, atualmente estabilizados, irão ter repercussões pouco significativas, em termos
gerais, ao nível paisagístico, assim como as intervenções a operar em obras de arte, atendendo a que a estrada já se
encontra implementada.
Na fase de construção estas ações irão ser particularmente negativas nos locais com visibilidade sobre o traçado,
nomeadamente quando atravessa aglomerados populacionais, assim como ao longo do próprio IP3.
No caso particular da variante nascente a Santa Comba Dão, para uma análise comparativa, foram analisadas as
características morfológicas da zona atravessada e as do projeto, elaborando-se uma tabela com diferentes Classes de
Intensidade de Afetação do relevo.
Quadro 1.42 – Classes de Intensidade de Afetação dos taludes existentes e relevo
Características do Projeto

Classe de Afetação do Relevo

Aterro com: (h) ≤ 10m e extensão ≤ 1000 m
Escavação com: (h) ≤ 8 m
Aterro com: (h) ≤ 10m e extensão > 1000m ou 10 < (h) ≤ 20m
Escavação com: 10 < (h) ≤ 20m
Aterro com: (h) > 20m
Escavação com: (h) > 20m

1 (Reduzida)
2 (Média)
3 (Elevada)

Da análise global de projeto, considerou-se que as situações menos graves, em termos de afetação do relevo,
corresponderiam a criação de aterros de altura inferior a 10 metros e extensão inferior a 1000 m e a escavações com altura
igual ou inferior a 8 m. Quanto às obras de arte especiais, com exceção da ponte sobre o rio Dão planeada para a variante,
são de um modo geral já existentes e irão ser sujeitas apenas a intervenções para requalificação, alargamento ou duplicação,
pelo que é expetável que a afetação do relevo seja reduzida ou mesmo nula.
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No caso do troço 4 (traçado novo), dado estarem previstas obras de arte, foram consideradas menos negativas na afetação
do relevo, as situações em que se verifique, simultaneamente, uma extensão inferior a 250 m e uma altura superior a 25 m,
tendo presente que estas infraestruturas são uma alternativa mais favorável a potenciais movimentações de terra, que
resultem em terraplenagens de grande envergadura.
Neste contexto, no caso do IP3, assim como da variante, foram identificadas como situações mais impactantes, no que
concerne a afetação do relevo, movimentações de terra que resultem em alturas superiores a 20 m, no caso dos aterros, e
de 16 m, no das escavações, em particular pelas condições de difícil de reintegração paisagística. Todas as restantes
situações foram entendidas como de afetação média.
Na presente análise, para quantificação do impacte visual, foram introduzidos mais 2 fatores de ponderação,
designadamente a “Sensibilidade da Paisagem” interessada, tendo por base a cartografia de análise visual (Des: nº 40418–
PB-TG-0603-EIA-017 – Carta de Sensibilidade de Paisagem - 1/8 a 8/8) e a presença de “Potenciais Observadores” na
área de influência visual do projeto (Quadro 1.43).
Quadro 1.43 - Fator de Ponderação “Sensibilidade da Paisagem”
Sensibilidade da Paisagem

Fator de Ponderação
“Sensibilidade da Paisagem”

Muito Elevada

+2

Elevada

+1

Média

0

Baixa

-1

Foram considerados “Potenciais Observadores” a ocorrência de aglomerado (observadores permanentes) nas
proximidades, independentemente da dimensão populacional, com potencial de acessibilidade visual sobre o IP3 e o traçado
da variante (Troço 4). No caso particular dos troços do IP3 em duplicação/requalificação, objeto deste estudo, atendendo a
que a circulação de tráfego se irá manter durante o decorrer da obra considerou-se o fator em termos gerais a ponderação
mais elevada em termo de número de observadores.
Quadro 1.44 - Fator de Ponderação “Potenciais Observadores”
Números de Observadores

Fator de Ponderação
“Potenciais Observadores”

Elevado

+2

Reduzido

+1

Nulo ou quase nulo

0

Quadro 5.5 – Valoração da Magnitude do Impacte na Paisagem
Valoração do Impacte Visual e
Paisagístico
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Afetação Ponderada

Nulo

0

Baixo

1

Médio

2

Elevado

3
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Valoração do Impacte Visual e
Paisagístico

Afetação Ponderada

Muito Elevado

4

Elevadissimo

5

1.9.2 Fase de Construção
A fase de construção apresenta-se aqui como de particular importância, uma vez que é a fase em que ocorrem a maior parte
das ações mais impactantes, das quais resultarão as alterações mais significativa, nomeadamente a introdução de
elementos com carácter definitivo. Em termos paisagísticos, à fase de construção, deverá ser associada a implementação
das principais medidas minimizadoras, com vista à redução da magnitude dos potenciais impactes causados visuais
negativas, detetadas desde já no projeto em análise.
Pode-se afirmar que muitos dos impactes negativos previstos para esta fase sobre o descritor “Paisagem”, serão diretos e
de magnitude moderada a elevada, mas de carácter temporário, e estarão, em grande parte, associados às obras de
construção civil que irão decorrer, a saber:
▪ desorganização espacial e funcional nas áreas intervencionadas no âmbito da reabilitação/duplicação do IP3 e nos
espaços relacionados com a obra, nomeadamente frente de obras, áreas de estaleiros, de depósito e empréstimo de
materiais e parques de máquinas, circulação de maquinaria pesada.;
▪ desmatação e limpeza dos taludes e das restantes áreas intervencionadas, com consequente alteração da leitura e
continuidade da paisagem, e degradação visual desses locais;
▪ redução da visibilidade nos locais em construção, como resultado do aumento da concentração de poeiras no ar devido
às terraplenagens e movimento de máquinas, com consequente deposição no espaço envolvente;
▪ modificação irreversível do perfil transversal da estrada, com interferência na fisiografia e geomorfologia marginal, em
consequência das movimentações de terras que será necessário efetuar no âmbito do projeto de duplicação
(ampliação de aterros e aumento do corte de escavações).
▪ perturbações decorrentes dos condicionamentos existente para alargamento das obras de arte existentes e das novas
a contruir.
No caso da variante nascente a Santa Comba Dão há ainda a considerar, intervenções de carácter permanente, ou seja,
afetos às fases de construção e de exploração relacionados com:
▪ criação de barreira física em toda a área de materialização da nova plataforma à superfície, que assume maior
expressão durante a fase de construção pelo facto de ainda não estarem concretizadas as diversas medidas de
minimização;
▪ modificação irreversível da morfologia original do terreno, devido à movimentação de terras, aterros e escavações,
com consequente interrupção nas linhas e formas naturais dos locais atravessados, conduzindo ao aparecimento de
zonas de descontinuidade visual e a alterações na profundidade visual;
▪ transformações no carácter visual da paisagem atravessada, decorrentes de alterações na atual utilização e função
dos espaços, com o desaparecimento de elementos estruturantes, estabelecendo-se cortes na continuidade quer
funcional, como física e visual.
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▪ Construção de uma ponte sobre o rio Dão, em zona abrangida pela albufeira da barragem da Aguieira, afetando a
profundidade visual do vale, associada a um aumento do grau de artificialização da paisagem e desvalorização da
qualidade paisagística plano de água.
Os referidos impactes aumentam de magnitude nos locais onde se efetuam as maiores movimentações de terras,
designadamente nos troços em que a duplicação prevê importantes alterações ao atual perfil transversal do IP3, assim como
onde ocorrem as maiores intervenções nas obras de arte, em particular nas zonas sob o tabuleiro dos viadutos e pontes e
nos respetivos encontros.
No caso da variante a Santa Comba Dão (Troço 4), dada a orografia acidentada do vale na zona de travessia do vale do
rio Dão, o traçado desenvolve-se a uma altura significativa, o que irá dar origem a importantes terraplenagens.
Nas situações descritas é expetável que se verifique uma maior degradação visual e ambiental da paisagem dos espaços
afetados, embora que temporária.
Nesta base, para uma análise balizada e objetiva, da magnitude do impacte visual na paisagem decorrente das ações a
implementar, foi efetuada uma análise das intervenções previstas ao nível de terraplenagens nos troços que irão sofrer
duplicação da faixa de rodagem, assim como da variante em estudo, conjugando as classes de intensidade de afetação do
relevo anteriormente estabelecidas (Quadro 1.42), com a sensibilidade paisagísticas dos espaços atravessados e o
potencial de acessibilidade visual às mesma, conclui-se que magnitude de impacte visual associada a terraplenagens se
quantifica do seguinte modo:
▪ Troço 1 (16 000 m de extensão)
− 74,7%, das áreas intervencionadas no presente troço integram-se na classe mais elevada de afetação do relevo
(classe 3):
- 46,0 %, com uma afetação ponderada de grau 3 de magnitude do impacte na paisagem, que incluem aos aterros
e escavações, que acordo com as ações previstas, que irão ultrapassar os 20 m e 16 m, e que travessam uma
paisagem que, de acordo com a análise efetuada, alterna entre média e baixa sensibilidade paisagística;
- 17,5%, surgem integradas na classe afetação ponderada 4, elevado impacte na paisagem, das quais se
destacam as escavações previstas entre os km 50+225 e 50+550 e os km 54+650 e 55+575, com uma altura
máxima de 40,5 m e 31,9 m, respetivamente, e o aterro entre o km 48+500 e 48+675. Esta situações são
minimizadas pelo facto de atravessarem em zonas de baixa sensibilidade paisagística.
- 11,1% das situações identificadas apresentação uma afetação ponderada de 5, refletindo as situações mais
impactantes em termos paisagísticos, correspondendo a escavações de grandes dimensões a realizar entre os
km 44+100 e 44+725 e km 56+925 e 58+075, com altura máxima de 21,5 m, no lado esquerdo da estrada, e 23,
8 m, no lado direito, respetivamente, intervenções que irão ocorrer numa paisagem de média sensibilidade
paisagística.
− 23,1% incluem-se na classe 2, de média magnitude de afetação, atendendo a que as terraplenagens efetuadas são
inferiores a 20 m, no caso dos aterros, e 16 m, no das escavações; em termos de potenciais observadores as
condições, basicamente, mantêm-se face à elevada ocupação marginal ao IP3 e à manutenção da circulação
rodoviária durante a obra, assim com a sensibilidade paisagística que alterna regularmente, entre média e baixa.
De acordo com o levantamento realizado e após análise, no presente troço as áreas sociais identificadas com maior perceção
das obras que irão decorrer no IP3, são as seguintes:
− aglomerados rurais no início do traçado, na envolvente do Nó com o IC2;
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− Souselas, com particular relevância entre os km 45+450 e 46+700;
− Botão (lado esquerdo do IP3), entre os km 48+500 e 49+625,
− Monte Redondo, ao km 51+900;
− Alagoa (lado esquerdo do IP3), entre os km 53+475 e 53+725;
− Espinheira (lado esquerdo do IP3), entre os km 56+150 e 56+900,
− Casalinho e Ribela, povoações localizadas no lado direito do IP3 na parte final do troço.
Resumindo, no presente troço são espetáveis impactes visuais e paisagísticos significativos, diretos, certos e de magnitude
muito elevada, e carácter definitivo.
▪ Troço entre os km 59+000 e 77+000 (Requalificação)
No presente troço estão apenas previstas obras de requalificação, não sendo espetáveis alterações ao nível das
características visuais dos espaços atravessados pelo traçado. Os impactes visuais irão ocorrer durante a fase de obra
e são relacionados com perturbações da paisagem nos locais em construção. Estas ações serão particularmente
sentidas pelos utentes em circulação e nos seguintes aglomerados sociais:
− Penacova, a partir do miradouro, localizado junto ao edifício da camara municipal, com visibilidade, sensivelmente,
sobre do trecho do IP3, entre os km 60+900 e 63+700, na zona de confluência do rio Alva com o rio Mondego;
− Paredes, cerca do km 66+000, localizada no lado direito da estrada;
− Raiva, localizada no lado esquerdo do IP3, na margem do rio Mondego, entre os km 67+000 e 67+500;
− Cunhedo, lado esquerdo, cerca dos km 70+000 e Oliveira do Mondego, lado direito, localizada na margem esquerda
do rio Mondego;
− Almaça, sensivelmente entre os km 72+000 e 72+5000.

Fotografia 1.16 – Vista sobre o IP3, em particular da travessia do rio Mondego, na zona da Livraria do Mondego a
partir do Miradouro de Penacova (Fonte: Google Earth 2020)
Os impactes na paisagem neste troço serão negativos, pouco significativos, de magnitude moderada e temporários.
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▪ Troço 2 (9000 m de extensão)
− 40,5 % das ocorrências incluem-se no grau 2 no valor ponderado de afetação, em particular devido ao fator de
acessibilidade visual, atendendo que a maioria da intervenção com potencial afetação no relevo inclui-se na baixa
(classe 1). Também neste troço observa-se uma alternância, ao longo do traçado, na qualidade visual e
sensibilidade dos espaços atravessado e o potencial visual das zonas em construção é elevado.
− 25,6 %, foi identificado de grau 3, impacte visual de magnitude elevada, para o qual contribui em particular a média
sensibilidade da paisagem interessada. Constituem exceção os valores ponderados de afetação da paisagem,
obtidos entre os km 77+725 e 78+000 (escavação com 12,8 m de altura) e km 83+00 e 83+250 (escavação com
13,5 m de altura), em que na afetação do relevo incluem-se na classe 2, e em que o grau de afetação é desvalorizado
pelo facto de atravessarem uma área de baixa sensibilidade paisagística.
São ainda expetáveis impactes visuais significativos devido às intervenções em obras de arte, designadamente no
viaduto do Rojão (reabilitação) e na ponte sobre a ribeira do Vimieiro (reabilitação e duplicação), pelo facto de se
inserirem na zona periurbana de Santa Comba Dão, e, portanto, com grande visibilidade, dado o elevado potencial
de observadores com acessibilidade visual sobre o IP3. Nestes locais, face à sua localização e atendendo aos
restantes fatores de ponderação, prevê-se um impacte de média densidade.
− 8,7% das intervenções a efetuar irão ter elevado impacte paisagístico (grau 4), das quais se destacam as obras de
arte a executar na travessia do rio Dão (duplicação e reabilitação), que para além da duplicação da ponte atual a
jusante, incluem uma nova ponte para travessia do tráfego local a montante (rodoviário, pedonal e ciclável), com
origem no nó da Óvoa, numa zona identificada de elevada sensibilidade da paisagem, pela qualidade e abertura
visual do espaço atravessado, e em que o potencial de observação é elevado, face à ocupação humana.
Este conjunto de obras de arte terá uma expressão significativa no cenário local, uma vez que irá alterar a imagem da
passagem do rio Dão em Santa Comba Dão. As principais afetações no relevo irão ocorrer nos pontos de inserção dos
encontros das obras de arte nas margens, que apesar da orografia pouco acentuada, é expetável alterações, decorrentes
de terraplenagens, suscetíveis de impacte visual, das quais se destaca a escavação efetuar na encosta da margem direita,
após a travessia do Dão, entre os km 84+575 e 84+725, lado esquerdo da via, com uma altura de cerca de 15,6 m, de
elevado impacte na paisagem
De referir que, enquanto a ponte duplicada terá impactes visuais principalmente associados aos pontos de inserção, uma
vez que ficará implantada à mesma cota e em termos arquitetónicos e estruturais será uma replica da existente, a ponte do
rio Dão na Óvoa desenvolver-se-á a uma cota inferior, baixando o horizonte visual a partir das margens do rio no local. Para
uma melhor perceção do enquadramento e inserção da sucessão de pontes no rio Dão em Santa Comba Dão é apresentada
a figura seguinte.
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Figura 1.50 – Aspeto geral da inserção paisagística em planta, das pontes previstas sobre o rio Dão em Santa
Comba Dão
No troço Lagoa Azul - Santa Comba Dão, as principais áreas sociais com potencial de acessibilidade sobre os locais em
duplicação, portanto mais suscetíveis aos impactes visuais, são as seguintes:
− Zona periurbana de Santa Comba Dão;
− Vimieiro entre os Km 79+000 e 84+ 400;
− Santa Comba Dão, sensivelmente os km 84+400 e 85+500.
Para este presente troço prevê-se a ocorrência de impactes visuais e paisagísticos significativos, negativos, diretos, certos
e de magnitude elevada a moderada, e de carácter definitivo.
▪ Troço 3 (32000 m de extensão)
− 2,6% das ações foram identificadas de impacte visual significativo (magnitude 3), em conformidade com as
afetações de relevo previstas (classe 2), e de acordo com o elevado número de observadores expetáveis sobre os
locais em construção. Estas situações correspondem, basicamente, às escavações a efetuar entre os km 90+850
e 91+050 (lado direito com 15m) e os km 107+405 e 107+535 (lado direito com 11 m) e ao aumento do aterro entre
os km 113+020 e 113+150 (lado direito 11 m).
Neste troço está prevista a intervenção em diversas obras de arte, em que é previsível que se registe um impacte
significativo (nível 3), de acordo com os parâmetros analisados, designadamente:
- Ponte sobre o rio Dinha(duplicação)
- Ponte sobre rio Lobão (alargamento)
- Ponte sobre a ribeira de Asnes (ponte nova)
− 2,6% das obras decorrentes do projeto a implementar foram identificadas de impacte visual muito significativo, dado
terem fico incluídas na classe ponderada de afetação 4. No presente caso, o fator mais condicionante prende-se
com a média sensibilidade paisagística dos quilómetros em que estão previstas estas intervenções, dado que as
alturas dos aterros se situam no intervalo entre os 11 e 18 m de altura (classe de média afetação do relevo). Também
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neste troço do valor ponderado, em termos de potenciais observadores é elevado, de acordo com os critérios
utilizados;
− 0,4%, das alterações com potencial perturbação na paisagem foram identificadas de média magnitude, sendo
referentes à duplicação da ponte sobre o rio Paiva, em virtude da extensão da intervenção e do potencial de
observação.
Refira-se que, de um modo geral, as intervenções previstas em cerca de 95% do troço em questão, serão terraplenagens
de reduzidas dimensões, compreendidas entre os 3 e 7 metros de altura, em termos de escavações, e, frequentemente,
compreendidas entre os 3 e 6 metros, no caso dos aterros, inseridas numa paisagem fechada, por taludes de escavação e
pela floresta de eucalipto, pinheiro bravo ou mista das duas espécies, e predominante de baixa sensibilidade paisagística,
sendo raros os cenários com alguma qualidade visual, normalmente facilmente distinguíveis pela abertura da paisagem,
alteração das componentes e afastamento dos horizontes visuais. Neste troço destacam-se os caos de blocos, que
aparecem no enquadramento dos taludes e contribuem para a valorização e diversificação da paisagem deste troço do IP3.
As áreas sociais identificadas como suscetíveis de perceção do impacte visual decorrente das intervenções a efetuar são
as seguintes:
− Barraca de Gestosa, entre os km 87+400 e 87+700
− Aglomerados rurais, ao km 96+5000;
− Tondela, entre os km 98+800 e 101+200,
− Valverde, entre os km 102+700 e 104+200 (zona do nó de Canas de Santa Maria);
− Aglomerado rural, entre os km 104+900 e 105+000;
− Aglomerado rural entre os km 105+200 e 105+600;
− Aglomerado rural, entre os km 109+350 e 109+950.
Concluindo, os impactes no presente troço são considerados certos, mas de baixa magnitude e pouco significativos, diretos
e definitivos.
▪ Troço 4 (Variante Nascente a Santa Comba Dão: 5 898,988 m de extensão)
− 42,5% das ações na paisagem decorrentes da implantação da variante alternativa ao trecho que atravessa o
aglomerado de Santa Comba Dão, foram consideradas de média magnitude (grau 2), devido às caraterísticas
estudado. No que se refere a acessibilidade visual, identificam-se como situações mais sensíveis, o trecho entre o
início do traçado, no nó com a A35, e o km 1+275, virtude da ocupação e presença humana na zona, apesar de
escassa. Sensivelmente a partir daqui domina a matriz de povoamentos florestais, promovendo o confinando visual
do traçado.
Por outro lado, em termos de afetação do relevo são esperadas perturbações muito significativas, face ao volume
das terraplenagens estimadas para implantação da estrada, uma vez que se encontra condicionada ela pendente
necessária para travessia do rio Dão, numa zona ainda na influência da barragem da Aguieira. Assim, embora de
magnitude média, decorrente da conjugação dos fatores de ponderação considerados na avaliação da magnitude
dos impactes na paisagem, estão previstos aterros e escavações que integração a classe de afetação do relevo
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mais elevada, destacando-se a escavação com altura máxima no talude de 21,8 m, entre os km 3+025 e 3+350, e
o aterro com 30,7 m de altura máxima ao eixo, entre os km 3+635 e 4+500.
− 28,5% correspondem a impactes na paisagem de elevada magnitude (afetação ponderada=3), devido a alterações
significativas na topografia, em particular devido à construção de aterros de grande dimensão, combinada com um
potencial médio a elevado de capacidade de observação visual. O fator Sensibilidade da paisagem é determinante
nos valores ponderados, face aos níveis médios registados. Destaca-se aqui o aterro de 24,6 m de altura máxima
ao eixo, previsto entre os km 2+750 e 3+025.
− 21,6% das situações identificadas ao longo do traçado apresentam uma magnitude baixa e cerca de 2,1%, uma
magnitude de impacte que pode ser considerada nula, com uma afetação reduzida sobre o relevo e condições de
integração favoráveis.
− Assim, a tendendo às características geomorfológicas da área em estudo e às condicionantes geométricas de
traçado, a implantação do traçado do troço 4, que pretende ser uma Variante Nascente a Santa Comba Dão conduz,
são expetáveis impactes na paisagem negativos, significativos, de magnitude média a moderada, diretos e
definitivos.
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Quadro 5.5 – Quantificação dos Impactes na Paisagem
Características Projeto
Traçado

Troço 1

Localização aproximada
(km)

Extensão (m)

43+675-43+850

175

43+850-44+100

250

44+100-44+725

625

44+725-44+975

250

44+975-45+200

225

45+200-46+600

1400

Escavação
Talude
Talude
direito
esquerdo

Aterro
Talude
esquerdo

Talude
direito

11,4
8,1
21,5
6
8
5,7

46+600-46+800

200

46+750-47+800

1050

4,9

48+200-48+325
48+400-48+500

125

48+500-48+675

175

27,2

48+675-49+075

400

11,6

49+075-49+300

225

13,6

49+300-49+875

575

49+900-50+025

125

17,8

50+025-50+225

200

28,4

50+225-50+550

325

40,5

50+575-50+675

100

8,6

50+675-51+025

350

51+025-51+100

175

51+325-51+550

225

7,4

51+775-52+275

500

7,2

52+275-53+050

775

53+050-53+250

200

53+625-54+100

475

53+775-54+125

350

54+125-54+650

525

12,3
15,1

100

4,5

13,8

27,7
4,9

7,6
7,6
9,8
7,6
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5,2

Afetação do Relevo

Sensibilidade
Potenciais
Afetação
da Paisagem Observadores Ponderada

2
1
3

-1
0
0

+2
+2
+2

3
3
5

1
1
1
1

-1
0
0
0

+2
+2
+2
+2

2
3
3
3

2
2
1
3

0
0
-1
-1

+2
+2
+2
+2

4
4
2
4

2
2
2
3

0
0
0
-1

+2
+2
+2
+2

4
4
4
4

3
3
2
3

0
0
-1
-1

+2
+2
+2
+2

5
5
3
4

1
1
1
1

-1
-1
-1
-1

+2
+2
+2
+2

2
2
2
2

1
2
1
1

-1
-1
-1
-1

+2
+2
+2
+2

2
3
2
2
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Traçado

Troço em
Requalificação

Troço 2

Características Projeto
Escavação
Aterro

Localização aproximada
(km)

Extensão (m)

54+325-54+600

275

54+650-54+950

300

23,8

54+950-55+575

625

31,9

55+575-55+675

100

55+675-55+825

175

19,9

55+825-56+075

250

9,6

56+075-56+425

350

6,8

56+125-56+925

800

56+925-58+075
55+825-57+050

1150

57+050-57+500

450

58+075-58+200

225

58+200-58+725

525

15

58+825-59+025

200

5,8

59+000 – 77+000

18000

77+000-77+450

450

77+000-77+125

125

77+125-77+500

375

77+450-77+725

275

77+725-78+000

275

12,8

78+975-79+250

275

13,4

79+250-79+750

500

79+700-80+225

525

80+225-80+400

175

1,7

80+475-80+675

200

1,3

80+675-81+000

325

81+000-81+150

150

81+150-81+400

250

Talude
esquerdo

Talude
direito

Talude
esquerdo

Talude
direito

4,8

5,2

6,2
23,3

225

8
6,2
4,6

7,8
4,1
7,1
5,9

1,9
5,3

6,3
1,3
5,5
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Afetação do Relevo

Sensibilidade
Potenciais
Afetação
da Paisagem Observadores Ponderada

1
3
3
1

-1
-1
-1
-1

+2
+2
+2
+2

2
4
4
2

3
2
1
1

-1
-1
0
0

+2
+2
+2
+2

4
3
3
3

3
1
1
1

0
-1
0
0

+2
+2
+2
+2

5
2
3
3

2
1

0
0

+2
+2

4
3

0

1

+2

3

1

-1

+2

2

1
1
1
2

-1
-1
-1
-1

+2
+2
+2
+2

2
2
2
3

2
1
1
1

0
1
-1
-1

+2
+2
+2
+2

4
4
2
2

1
1
1

-1
0
0

+2
+2
+2

1

0

+2

2
3
3
3

169

Traçado

Troço 3

Características Projeto
Escavação
Aterro

Localização aproximada
(km)

Extensão (m)

81+400-81+850

450

1

0

+2

81+425-81+875

450

3,9

1

0

+2

82+050-82+200

150

1.3

1

0

+2

82+475-82+750

275

3

1

-1

+2

82+900
83+000-83+250

130 (sobre o IP3)

1

0

+2

2

-1

+2

83+250-83+500

250

1

0

+2

83+350-83+475

125

1

0

+2

83+500-83+700

200

1

0

+2

83+500-83+575

75

1

0

+2

83+575-83+700

125

1

0

+2

83+700-83+750

50

2

0

+2

83+750-83+775

25

1

0

+2

83+700-83+775

75

2

0

+2

1

0

+2

1

0

+2

1

+1

+2

1

+1

+2

2

-1

+2

1

-1

+2

4
4
4
2

2

-1

+2

3

1

0

+2

3

2

-1

+2

1

0

+2

3
3
4
4

250

83+850

130

84+000-84+250

250

84+400

190

84+550-84+575

25

84+575-84+725

175

84+725-84+800

75

90+850-91+050

200

Talude
esquerdo

Talude
direito

Talude
esquerdo

Talude
direito
3,6

Viaduto do Rojão (L=36,2)
13,5
1,7
2,1
6,6
1,8
5,3
10,6
1,5
9,5
Ponte sobre a ribeira do Vimieiro (L=28,1)
4,8
Ponte sobre o rio Dão em Santa Comba Dão (L=24.6)
2,7
15,6
6,7
15,0

Afetação do Relevo

Sensibilidade
Potenciais
Afetação
da Paisagem Observadores Ponderada

101+916 - 101+981

65

107+405-107+535

130

109+460

100 (34+36)

111+240-111+390

150

12,0

2

0

+2

111+410-111+575

165

15,0

2

0

+2

111+430-111+675

245

2

0

+2

113+02-113+150

148

2

-1

+2

113+506-113+801

295

1

0

+2

Ponte sobre o rio Dinha (L=24.6)
11,0
Ponte sobre ribeira de Lobão (L=24.6)

18,0
11,0
Ponte sobre a ribeira de Asnes (L=24.6)
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3
3
3
2
3
3
3
3
3
3
3
4
3
4
3
3

4
3
3

Traçado

Localização aproximada
(km)
113+900-114+170
114+458-114+588

Troço 4
(Variante
Nascente a
Santa
Comba Dão)

Extensão (m)

Características Projeto
Escavação
Aterro
Talude
esquerdo

Talude
direito

Talude
esquerdo

270

Talude
direito
12,0

Afetação do Relevo

Sensibilidade
Potenciais
Afetação
da Paisagem Observadores Ponderada

2

0

+2

Ponte sobre o rio Pavia(L=24.6)

1

-1

+2

Viaduto o Ramo C do Nó com a A35

1

-1

+2

2

-1

+1

0+500 - 0+632.7 (Ramo C)

130
132

0+300 - 1+075

775

1+075 – 1+178

103

1

0

+1

1+178 - 1+209

31

Viaduto sobre a Linha da Beira Alta

1

0

+1

1+209 -1+275

66

4,1

1

0

+1

1+275-1+825

550

2

0

+1

1+825-1+975

150

2

0

+1

1+975-2+025

50

2

0

0

2+041- 2+746

705

2

+1

0

2+750-3+025

275

3

0

0

3+025-3+350

325

21,8

3

-1

0

3+350-3+500

150

16,7

3

-1

0

3+500-3+625

125

5,6

1

-1

0

3+625-4+500

875

3

-1

0

4+500-5+050

550
150
575

2

-1

0

2

-1

0

1

-1

+1

5+050-5+200
5+200-5+775

18,6
4,1

18,1
9,1
15,9
Ponte sobre o rio Dão
24,6

30,7
14,7
10,3
8,0
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4
2
2
2
2
2
2
3
3
2
3
3
2
2
0
2
1
1
1
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1.9.3 Fase de Exploração
Os principais impactes para a Paisagem associados à fase de exploração resultam das várias alterações de carácter
definitivo acionadas, no decurso da fase de construção, sobre a matriz paisagística de referência. Uma vez que nesta fase
várias medidas de minimização foram já implementadas, com especial destaque para o Projeto de Integração Paisagística,
é expectável que, com a conclusão da Obra, se verifique a curto e médio prazo uma redução substancial da magnitude de
da maior parte dos impactes originados no início.
No entanto, tendo em consideração que a grande envergadura das terraplenagens é expetável que os impactes negativos
perdurem após a conclusão da Obra, mesmo após implementação as medidas de integração paisagística, devido à escala
da paisagem, transmitida pelos taludes, em particular os de escavação.
Em termos gerais, tendo em conta as soluções apresentadas no projeto, foi possível salientar desde já, os seguintes
impactes negativos:
▪ introdução de novas descontinuidades, visuais provocadas, quer pela alteração definitiva do relevo natural, quer pela
implementação de novas infraestruturas construídas, em caso particular da construção da variante Nascente Santa
Comba Dão (Troço 4),
▪ incremento do grau de artificialização e de desconforto, sobretudo nos locais onde são esperados aumentos
significativos nas superfícies dos taludes de escavação e na altura dos aterros, principalmente nos trechos
intervencionados próximo de áreas sociais;
▪ aumento da circulação de pessoas decorrente de uma melhoria das acessibilidades, e consequentemente uma maior
carga/pressão humana sobre o espaço;
▪ alteração das tendências evolutivas da paisagem, com uma progressiva substituição dos valores naturais por valores
utilitários, decorrentes do desenvolvimento das atividades humanas. Esta situação poderá assumir grande gravidade,
caso os processos de crescimento urbanístico assumam dinâmicas explosivas sem qualidade.
Refira-se que, nas intervenções efetuar em obras de arte, assim como nas agora projetadas, houve uma preocupação na
conceção, procurando-se respeitar critérios estéticos e arquitetónicos, de modo a garantir o seu enquadramento no meio
envolvente. Nesta base, de um modo geral, as soluções estruturais são idênticas às existentes, tendo em vista a minimizar
potenciais impactes visuais e promover sua integração paisagística, privilegiando-se padrões de esbelteza e transparência
na conceção estrutural.
Análise Específica da travessia do Rio Dão (Santa Comba Dão)
Analisou-se a bacia visual das situações em questão, tendo em consideração a potencial existência de observadores na
envolvente (Des: 40418-PB-TG-0603-EIA-018– Carta de Intervisibilidades), designadamente ao longo da rede viária e
nas áreas sociais próximas.
Tendo em vista uma melhor perceção das bacias visuais das infraestruturas em causa, assim como da Sensibilidade da
Paisagem atravessada, destacam-se aqui excertos da cartografia elaborada (Carta de Intervisibilidade e Carta de
Sensibilidade da Paisagem – Des: 40418-PB-TG-0603-EIA-017, folha 4 e 5).
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Bacia Visual da Ponte sobre o Dão (IP3)

Bacia Visual da Variante Nascente a Santa Comba Dão

Sensibilidade da Paisagem na envolvente da Ponte sobre o Dão (IP3)

Sensibilidade Visual da Paisagem do corredor atravessado pela
variante nascente a Santa Comba Dão

Figura 1.51 – Extratos das Cartas de Bacias Visual e Sensibilidade Visual na zona de Dão em Santa Comba Dão

Quadro 1.45 - Análise comparativa entre a travessia em Santa Comba Dão e a Variante Nascente a Santa Comba
Dão
Traçado

Ponte sobre o rio
Dão

Análise

Conclusão

Bacia visual confinada ao local da travessia do rio, limitada

A Ponte em Santa Comba Dão apresenta-se

pela encosta nascente da cidade de Santa Comba Dão, a
norte e poente da ponte, pela encosta frente rio da povoação
do Vimieiro, a Sul, e pelas margens altas que se estendem

mais favorável, pelo facto de se tratar de
estrutura existente, para além que no projeto
proposto, houve a preocupação de respeitar

sensivelmente na direção nordeste. A presente travessia é
referenciada pela elevada qualidade paisagística da
composição visual que a carateriza, o que se reflete na

com conceitos arquitetónicos das atuais
estruturas. Os principais impactes estão
associados à fase de construção, dada a

elevada sensibilidade visual a intervenções que inferirem ou
alterem os valores paisagísticos em presença.

visibilidade que irão ter na bacia visual, mas
que, após análise considera-se que, irão
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Traçado

Análise
As intervenções previstas correspondem à construção de um
conjunto de obras de arte sobre o rio, no local da ponte
existente, para duplicação da mesma e de uma ligação local

facilmente assumidos na paisagem após
implantação.
Em relação à variante, há a considerar que

entre margens, a partir do nó da Óvoa, sendo expetáveis
impactes com grande visibilidade a nível local. Estes impactes
visuais serão particularmente sentidos devido à construção da
ponte que irá ligar o nó da Óvoa a uma via de tráfego local,

se trata de uma estrada nova, com todos
impactes visuais associados a alterações
dos usos, com consequentes reflexos em
termos paisagísticos, no presente caso com

localizada na margem oposta.

particular incidência ao nível de afetação do
terreno natural. A variante não dispensa a
travessia do rio Dão, embora que num local,

A variante proposta é um traçado novo, com cerca 5 898,988
m de extensão, que terá origem no nó com a A35 e que irá
ligar até ao trecho 3 do IP3, ao km 89,603, a partir de
nascente.
Embora atravesse um corredor preferencialmente de baixa
Sensibilidade Paisagística, com exceção na zona que
transpõe o rio Dão, confinado por povoamentos florestais, as
Variante Nascente a
Santa Comba Dão

Conclusão

visualmente mais condicionado quando
comparado com a Ponte do IP3 de Santa
Comba Dão, atendendo à forma estreita e
alongada da bacia visual, no local.

condicionantes de implantação devido ao acidentado do
relevo da margem direita do Dão, traduzem-se em
terraplenagens de grande envergadura, dos quais se
destacam os aterros, com influência na área de abrangência
bacia visual (figura 2).
No presente caso são, ainda, esperados impactes visuais
estruturais na faixa afetada, com repercussões na envolvente,
nomeadamente em termos de funcionalidade da paisagem e
continuidade visual.

1.9.4 Síntese de Impactes na Paisagem
Resumindo, pode-se afirmar que, na fase de exploração, os impactes paisagísticos, decorrentes de alterações na morfologia
do terreno, das escavações e aterros construídos durante a fase de obra, sejam negativos, diretos, permanente e
irreversíveis e significativos. Refira-se, porém, que o fator tempo tenderá a atenuar, por habituação e por normal
desenvolvimento das medidas de mitigação, a magnitude e significância destes impactes.
O projeto de integração paisagística e o enquadramento estético de obras de arte, nomeadamente com recurso vegetação
adequada, poderão contribuir de forma significativa para reduzir a magnitude e significância dos impactes residuais.
Refira-se que, ao longo dos troços em requalificação/duplicação não foram identificados na envolvente, elementos de valor
cénico, naturais ou construídos, a requalificar no âmbito do projeto de Integração Paisagística.
Também importa salientar que não foram identificadas áreas de repouso ao longo dos traçados dos troços em questão. A
implantação destas zonas de paragem, poderão contribuir para a valorização paisagística dos presentes troços e conforto
dos utentes. Nesta base, recomenda-se que seja equacionada ao nível do projeto rodoviário, em particular de segurança
rodoviária, a viabilidade de implementação das referidas áreas.
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Como impactes positivos, permanentes, diretos e de magnitude moderada, salientam-se aqueles que estarão
relacionados com uma maior sensação de conforto na circulação rodoviária, devido à abertura do angulo de visão, facilitando
uma maior perceção dos espaços já atravessadas e das panorâmicas existentes ao longo do trajeto.
Resumindo, pode-se afirmar que, na fase de exploração, os impactes paisagísticos, decorrentes de alterações na morfologia
do terreno, das escavações e aterros construídos durante a fase de obra, sejam negativos, diretos, permanente e
irreversíveis e significativos. Refira-se, porém, que o fator tempo tenderá a atenuar, por habituação e por normal
desenvolvimento das medidas de mitigação, a magnitude e significância destes impactes.
Efetivamente, o projeto de integração paisagística e o enquadramento estético de obras de arte, nomeadamente com recurso
vegetação adequada, poderão contribuir de forma significativa para reduzir a magnitude e significância dos impactes
residuais.
Refiram-se, ainda, como impactes positivos, permanentes e diretos, aqueles que estarão relacionados uma maior
sensação de conforto na circulação rodoviária, devido à abertura do angulo de visão, facilitando uma maior perceção dos
espaços já atravessadas e das panorâmicas existentes ao longo do trajeto.

1.10 AMBIENTE SONORO
1.10.1 Enquadramento Metodológico
Com o presente capítulo pretende-se identificar e avaliar os impactes ambientais relevantes no ambiente sonoro, decorrentes
da implementação do projeto de reabilitação. A avaliação dos impactes será efetuada de um modo qualitativo e, sempre que
possível proceder-se-á à sua quantificação tendo por base a prospetiva dos níveis sonoros de Ruído Ambiente associados
à execução ou não do projeto.
Tendo em consideração as características do projeto, é possível efetuar uma estimativa mais fundamentada, ainda que
entretecida de algumas incertezas incontornáveis, relativamente ao ambiente sonoro gerado exclusivamente pelo projeto,
mediante recurso a métodos previsionais adequados, tendo por base dados de emissão e modelos de propagação sonora
normalizados.
No quadro seguinte apresentam-se os Critérios de Avaliação de Impacte considerados no descritor ruído.
Quadro 1.46 – Critérios de avaliação de impacte no descritor ruído
Termos Impacte
Natureza
Duração
Efeito
Ocorrência

Magnitude (Impactes Negativos)

Critérios
Positivo
Negativo
Temporária
Permanente
Direto
Indireto
Certa
Provável
Incerta
Nula
Reduzida
Moderada
Elevada

Lden (RACE) < Lden (RASE)
Lden (RACE) ≥ Lden (RASE)
Fase de Construção
Fase de Exploração
Origem (construção e exploração) na infraestrutura em apreço
Modificação de tráfego (construção e exploração) em vias existentes
Consideram-se os Impactes como Prováveis
Lden (RACE) = Lden (RASE)
Lden (RASE) < Lden (RACE) ≤ Lden (RASE) + 6 dB
Lden (RASE) + 6 dB < Lden (RACE) ≤ Lden (RASE) + 12 dB
Lden (RACE) > Lden (RASE) + 12 dB
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Termos Impacte

Critérios

Cumpre limites legais ou o incumprimento não se fica a dever ao
Projeto em apreço
Significância
Não Cumpre limites legais, devido ao Projeto em apreço
Não cumpre limites legais pelo menos em 10 dB, devido ao Projeto em
apreço
Positivo
Lden (RACE) < Lden (RASE)
Natureza
Negativo
Lden (RACE) ≥ Lden (RASE)
RACE: Ruído Ambiente Com Projeto; RASE: Ruído Ambiente Sem Projeto
Pouco Significativo
Significativo
Muito Significativo

1.10.2 Fase de Construção
A fase de construção tem associada a emissão de níveis sonoros devido às atividades ruidosas temporárias caraterísticas
desta fase, destacando-se a utilização de maquinaria, circulação de camiões e operações de escavação.
Devido às características específicas das fases de construção, nomeadamente a existência de um número de fontes de
ruído cuja localização no espaço e no tempo é difícil determinar com rigor, é usual efetuar apenas uma abordagem
quantitativa genérica dos níveis sonoros associados, tendo por base o estatuído legalmente no que concerne à emissão
sonora de equipamentos para uso no exterior.
A utilização de máquinas e equipamentos ruidosos nas obras, na zona de estaleiro de apoio às diversas ações executadas
e nos acessos a estes locais, tenderão a aumentar pontualmente e de forma temporária os níveis de ruído nessas mesmas
áreas. Os níveis de ruído gerados durante as obras são, normalmente, temporários e descontínuos em função de diversos
fatores, tais como o tipo de equipamentos utilizados, o tipo de operações realizadas, período de duração, modo de utilização
do material e o seu estado de conservação, pelo que poderão variar num intervalo alargado de valores.
No quadro seguinte indicam-se as distâncias correspondentes aos Níveis Sonoros Contínuos Equivalentes, Ponderados A,
de 65 dB(A), 55 dB(A) e 45 dB(A), considerando:
▪ fontes sonoras pontuais;
▪ um meio de propagação homogéneo e quiescente;
▪ os valores limite de potência sonora estatuídos no Anexo V do Decreto-Lei n.º 221/2006, de 8 de novembro.
Quadro 1.47 – Distâncias correspondentes a diferentes níveis de LAeq associados a equipamentos

Tipo de equipamento

Compactadores (cilindros vibrantes, placas vibradoras
e apiloadores vibrantes)
Dozers, carregadoras e escavadoras-carregadoras,
com rasto contínuo
Dozers, carregadoras e escavadoras-carregadoras,
com rodas; dumpers, niveladoras, compactadores tipo
carregadora, empilhadores em consola c/ motor de
combustão, gruas móveis, compactadores (cilindros
não vibrantes), espalhadoras-acabadoras, fontes de
pressão hidráulica
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P: potência instalada efetiva (kW);
Pel: potência elétrica (kW);
m: massa do aparelho (kg);
L: espessura transversal de corte
(cm)
P8
8<P70
P>70

Distância à fonte [m]
LAeq =65

LAeq =55

LAeq =45

40
45
>46

126
141
>146

398
447
>462

P55
P>55

32
>32

100
>102

316
>322

P55
P>55

25
>26

79
>81

251
>255
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Tipo de equipamento
Escavadoras, monta-cargas, guinchos de construção,
motoenxadas
Martelos manuais, demolidores e perfuradores
Gruas-torres
Grupos eletrogéneos de soldadura e potência
Compressores

Corta-relva, corta-erva, corta-bordaduras

P: potência instalada efetiva (kW);
Pel: potência elétrica (kW);
m: massa do aparelho (kg);
L: espessura transversal de corte
(cm)
P15
P>15
m15
15<m30
m>30
-

Distância à fonte [m]
LAeq =65

LAeq =55

LAeq =45

10
>10
35
52
>65

32
>31
112
163
>205

100
>99
355
516
>649

-

-

-

12
13
>13
14
>15
10
16
16
28

37
41
>40
45
>47
32
50
50
89

116
130
>126
141
>147
100
158
158
282

Pel2
2<Pel10
Pel>10
P15
P>15
L50
50<L70
70<L120
L>120

Dependendo do número de equipamentos a utilizar (no total e de cada tipo) e dos obstáculos à propagação sonora, os
valores apresentados no quadro anterior podem aumentar ou diminuir significativamente. De qualquer forma é expectável
que a menos de 10 metros da obra o nível sonoro contínuo equivalente, ponderado A, do Ruído Particular, seja superior a
65 dB(A), uma vez que segundo medições efetuadas a cerca de 10 metros de distância de frentes de obra e de estaleiros
típicos, e segundo dados bibliográficos, são usuais, no geral, valores menores ou iguais a 75 dB (A), para o nível sonoro
contínuo equivalente, e valores pontuais de cerca de 90 dB (A), quando ocorrem operações extremamente ruidosas, como
seja a utilização de martelos pneumáticos.
No caso específico os recetores sensíveis mais próximos da plataforma, localizam-se de forma pontual e dispersa, a mais
de 15 metros, pelo que é expectável que o respetivo ambiente sonoro, ainda que possa ter um incremento pontual, será
limitado no tempo e em termos médios não deverá variar significativamente ao longo da fase de construção.
De acordo com o explicitado anteriormente, tendo em conta o carácter intermitente e descontínuo do ruído gerado durante
a fase de construção, admitindo uma adequada gestão de impactes por parte da Licença Especial de Ruído (caso seja
necessária), e a curta duração das obras na proximidade de cada recetor, prevêem-se:
▪ Impactes Negativos, Diretos e Indiretos, Prováveis, Irreversíveis, Temporários e Pouco Significativos em todos
os recetores sensíveis envolventes à área de intervenção;
▪ Relativamente à Magnitude do impacte, apenas se pode referir que ela será superior nos recetores sensíveis
que se encontram mais próximos da área de intervenção.

1.10.3 Fase de Exploração
Na fase de exploração o impacte associado às rodovias está associado à emissão sonora do tráfego rodoviário. A estimativa
dos níveis sonoros nos recetores, localizados na área de potencial influência acústica do projeto, foi efetuada para a fase de
exploração, mediante a construção de um modelo 3D do local, com recurso ao programa informático CadnaA.
O programa informático CadnaA foi desenvolvido pela Datakustik para que, de forma rápida e eficaz, sejam determinados,
mediante os métodos definidos pelo utilizador, todos os “caminhos sonoros” entre as diferentes fontes e os diferentes
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recetores, mesmo em zonas urbanas complexas, integrando, assim, os parâmetros com influência, nomeadamente a
topografia, os obstáculos, o tipo de solo e as condições atmosféricas predominantes, e permitindo a análise individual dos
níveis sonoros, mediante seleção de recetores específicos, ou a análise global, mediante a produção de mapas de ruído a
2D e 3D.
No caso específico do presente Estudo, dado que se modela uma via de tráfego rodoviário, o método de cálculo utilizado foi
a NMPB’96.
Na figura seguinte ilustra-se o modelo de simulação acústica 3D desenvolvido.

Figura 1.52 – Ilustração do modelo 3d de simulação acústica desenvolvido para o IP3
Para simulação da propagação sonora, o software necessita que sejam introduzidos alguns dados complementares
associados ao meio de propagação, ao algoritmo de cálculo e à forma de apresentação. De acordo com os dados específicos
do presente estudo e com a experiência adquirida em outros estudos já desenvolvidos e tendo por base as diretrizes da
Agência Portuguesa do Ambiente (APA), afigurou-se adequado efetuar as configurações que se apresentam no quadro
seguinte.
Quadro 1.48 – Configurações de cálculo utilizados na modelação
Parâmetros

Geral

Software

CadnaA – Versão BPM XL

Máximo raio de busca

2000 metros

Ordem de reflexão

2

Erro máximo definido para o cálculo

0 dB

Métodos/normas de cálculo:
Tráfego rodoviário

NMPB-Routes-96 (SETRA-CERTU-LCPCCSTB)

Absorção do solo

α = 0,7 (dada prevalência de solos
semipermeáveis)

Percentagem de condições favoráveis
Meteorologia

Mapa de Ruído
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Configuração

diurno/entardecer/noturno

Diurno: 50%
Entardecer: 75%
Noturno: 100%

Temperatura média anual

15

Humidade relativa média anual

70

Malha de Cálculo

10X10 metros
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Parâmetros

Avaliação de ruído nos recetores

Configuração

Tipo de malha de cálculo (variável/fixa)

Fixa

Altura ao solo

4 metros

Código de cores

Diretrizes APA (2011)

Altura acima do solo

1,5 metros acima do piso mais desfavorável

Distância mínima recetor-fachada

3,5 metros (DL nº 146/2006)

Distância mínima fonte/refletor

0,1 metros

Na modelação da rodovia IP3 da situação atual foi considerada uma camada de desgaste de betão betuminoso regular (sem
atuação acústica). Para situação de referência (pós beneficiação) e situação futura com projeto, foi considerado o pavimento
com uma camada de desgaste SMA 11 surf PMB 45/80, que confere uma redução de até de 3 dB(A) em função da velocidade
de circulação.
A velocidade de circulação de atual é de 100 km/h, no entanto em determinados locais através de sinalização vertical
existente ou prevista a 50km/h; 60 km/h; 70 km/h; 80 km/h; 90 km/h.
No futuro considerou-se a velocidade de circulação base 100 km/, e no traçado da alternativa Variante Nascente a velocidade
de circulação de base 120 km/h.
No presente estudo foram usados os dados de Tráfego Médio Horário Anual (TMHA) de veículos indicados no respetivo
estudo de tráfego, para os vários anos horizonte.
Correspondendo o presente estudo, em grande parte do traçado, à requalificação do IP3 existente, considerou-se
adequando efetuar a validação do modelo de simulação acústica desenvolvido, através da comparação dos resultados
previsionais, com os resultados obtidos na caraterização do ambiente sonoro existente na envolvente do IP3, nomeadamente
nos pontos Ponto 1 a Ponto 10. De notar que os pontos P11 e P12 caracterizam a envolvente da Solução Variante Nascente,
e não têm influência direta do atual IP3, pelo que foram excluídos da validação do modelo.
Na validação do modelo foram consideradas as caraterísticas atuais da rodovia, nomeadamente o pavimento betuminoso
regular, as 2 barreiras acústicas já implantadas, o tráfego do ano de 2019, e os limites de velocidade de circulação
atualmente existente. Os resultados obtidos para cada ponto, a 1,5 metros acima do solo, encontram-se no quadro seguinte.
Quadro 1.49 – Validação do modelo de simulação acústica
Medições

Pontos de Medição

Previsões

Desvio

a 1,5 m

Ld

Le

Ln

Lden

Ld

Le

Ln

Lden

Ld

Le

Ln

Lden

P1

65

61

58

66

66

62

57

66

-1

-1

1

0

P2

63

60

58

66

62

58

57

64

1

2

1

2

P3

67

63

60

68

67

63

59

68

0

0

1

0

P4

67

66

62

70

68

65

61

69

-1

1

1

1

P5

63

59

56

65

64

60

56

65

-1

-1

0

0

P6

69

66

60

70

70

66

62

71

-1

0

-2

-1

P7

62

61

59

66

63

61

57

65

-1

0

2

1

40418-PB-TG-0623-EIA-001 IG. IP3 - NÓ DE SOUSELAS (IC2) / NÓ DE VISEU (A25). DUPLICAÇÃO / REQUALIFICAÇÃO
PROJETO BASE. VOLUME 06 - ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL. TOMO 6.2 – RELATÓRIO SÍNTESE
SUB-TOMO 6.2.3 – AVALIAÇÃO DE IMPACTES, AVALIAÇÃO DE ALTERNATIVAS E MEDIDAS MITIGADORAS

179

Medições

Pontos de Medição

Previsões

Desvio

a 1,5 m

Ld

Le

Ln

Lden

Ld

Le

Ln

Lden

Ld

Le

Ln

Lden

P8

56

53

54

61

58

55

52

59

-2

-2

2

2

P9

63

59

56

65

64

61

56

65

-1

-2

0

0

P10

55

50

47

56

56

50

49

57

-1

0

-2

-1

De acordo com os resultados apresentados anteriormente, é possível constatar que o desvio mediano assume um valor de
±1 dB (para Ld, Le, Ln e Lden), o que significa uma apropriada adequação do modelo à realidade, e considera-se que o
mesmo se enquadra dentro do quadro de incertezas expectável associado ao ruído ambiente [não ultrapassa ± 2dB(A)].
Com base no modelo 3D referido e nos parâmetros de base descritos foram prospetivados os Níveis Sonoros Contínuos
Equivalentes Ponderados A do Ruído Particular do IP3, para os vários recetores sensíveis (para a fachada e pisos mais
desfavoráveis) existentes na imediação da via, que se localizam nas peças desenhadas em anexo (conjuntamente com os
mapas de ruído).
Nos quadros seguintes apresentam-se os resultados do Ruído Particular prospetivado para os recetores sensíveis
identificados (localizados nas peças desenhadas em anexo), para o ano de início de exploração 2024, 2034 e ano horizonte
2044, para as duas alternativas em análise (Duplicação do IP3 e Variante Nascente).
De notar que, como considerado na situação de referência, que para a estimativa dos níveis sonoros, para os recetores
sensíveis R08, R14 e R17, foram consideradas as barreiras previstas para a beneficiação na ausência de projeto.
Para que seja possível uma perspetiva mais abrangente do Ruído Particular do projeto, foram também calculados os Mapas
de Ruído Particular para o ano de início de exploração (2019), a 4 metros acima do solo para os indicadores Lden e Ln, cujos
resultados se ilustram nas peças desenhadas apresentadas no Anexo V – Ambiente Sonoro (Tomo 6.4 – Anexos).
Quadro 1.50 – Níveis sonoros de ruído particular nos recetores individualizados para a Duplicação do IP3
Ruído Particular [dB(A)]
Recetor

2024

2034

2044

Ld

Le

Ln

Lden

DL 9/2007

Ld

Le

Ln

Lden

DL 9/2007

Ld

Le

Ln

Lden

DL 9/2007

R01

58

55

51

59

CUMPRE

59

55

52

60

CUMPRE

59

56

52

60

CUMPRE

R02

62

58

54

63

CUMPRE

62

58

55

63

CUMPRE

63

59

56

64

NÃO CUMPRE

R03

62

58

55

63

CUMPRE

63

59

56

64

NÃO CUMPRE

63

60

56

64

NÃO CUMPRE

R04

62

58

54

63

CUMPRE

62

58

55

63

CUMPRE

63

59

55

64

CUMPRE

R05

59

56

52

60

CUMPRE

60

56

53

61

CUMPRE

61

57

54

62

CUMPRE

R06

60

57

53

61

CUMPRE

61

57

54

62

CUMPRE

62

58

55

63

CUMPRE

R07

59

56

52

60

CUMPRE

60

56

53

61

CUMPRE

61

57

54

62

CUMPRE

R08

62

58

55

63

CUMPRE

63

59

56

64

NÃO CUMPRE

63

60

56

64

NÃO CUMPRE

R09

62

58

55

63

CUMPRE

63

59

55

64

CUMPRE

63

60

56

64

NÃO CUMPRE

R10

62

58

55

63

CUMPRE

62

59

55

63

CUMPRE

63

59

56

64

NÃO CUMPRE

R11

58

54

50

59

CUMPRE

58

54

51

59

CUMPRE

59

55

52

60

CUMPRE
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Ruído Particular [dB(A)]
Recetor

2024

2034

2044

Ld

Le

Ln

Lden

DL 9/2007

Ld

Le

Ln

Lden

DL 9/2007

Ld

Le

Ln

Lden

DL 9/2007

R12

58

54

51

59

CUMPRE

58

55

51

59

CUMPRE

59

55

52

60

CUMPRE

R13

61

58

55

63

CUMPRE

62

59

55

63

CUMPRE

63

59

56

64

NÃO CUMPRE

R14

61

57

54

62

CUMPRE

62

58

55

63

CUMPRE

63

59

55

64

CUMPRE

R15

56

52

49

57

CUMPRE

56

53

50

58

CUMPRE

57

54

50

58

CUMPRE

R16

61

58

54

62

CUMPRE

62

58

55

63

CUMPRE

63

59

56

64

NÃO CUMPRE

R17

59

55

52

60

CUMPRE

60

56

53

61

CUMPRE

60

57

53

61

CUMPRE

R18

62

58

55

63

CUMPRE

63

58

55

64

CUMPRE

63

59

55

64

CUMPRE

R19

60

57

54

62

CUMPRE

62

58

55

63

CUMPRE

62

59

55

63

CUMPRE

R20

60

56

53

61

CUMPRE

61

58

54

62

CUMPRE

61

58

54

62

CUMPRE

R21

63

59

56

64

NÃO CUMPRE

64

60

57

65

NÃO CUMPRE

64

61

57

65

NÃO CUMPRE

R22

60

56

53

61

CUMPRE

61

57

54

62

CUMPRE

61

58

54

62

CUMPRE

R23

52

49

45

53

CUMPRE

53

49

46

54

CUMPRE

53

50

47

55

CUMPRE

R24

55

51

48

56

CUMPRE

55

52

48

56

CUMPRE

56

52

49

57

CUMPRE

R25

56

53

49

57

CUMPRE

57

53

50

58

CUMPRE

57

54

51

59

CUMPRE

R26

53

49

46

54

CUMPRE

53

50

47

55

CUMPRE

54

50

47

55

CUMPRE

R27

51

48

44

52

CUMPRE

52

48

45

53

CUMPRE

52

48

45

53

CUMPRE

R28

60

56

54

62

CUMPRE

60

57

54

62

CUMPRE

61

58

55

63

CUMPRE

R29

54

50

48

56

CUMPRE

55

51

48

56

CUMPRE

55

52

49

57

CUMPRE

R30

61

57

54

62

CUMPRE

61

58

55

63

CUMPRE

62

58

55

63

CUMPRE

R31

61

57

54

62

CUMPRE

61

57

55

63

CUMPRE

62

58

55

63

CUMPRE

R32

55

51

48

56

CUMPRE

55

52

49

57

CUMPRE

56

52

50

58

CUMPRE

R33

51

48

45

53

CUMPRE

52

48

46

54

CUMPRE

52

49

46

54

CUMPRE

R34

62

58

55

63

CUMPRE

63

59

56

64

NÃO CUMPRE

63

59

56

64

NÃO CUMPRE

R35

60

56

53

61

CUMPRE

60

56

54

62

CUMPRE

61

57

54

62

CUMPRE

R36

57

53

51

59

CUMPRE

57

54

51

59

CUMPRE

58

55

52

60

CUMPRE

R37

59

56

53

61

CUMPRE

60

56

54

62

CUMPRE

61

57

54

62

CUMPRE

R38

69

65

63

71

NÃO CUMPRE

70

66

63

71

NÃO CUMPRE

71

67

64

72

NÃO CUMPRE

R39

67

63

60

68

NÃO CUMPRE

67

63

61

69

NÃO CUMPRE

68

64

61

69

NÃO CUMPRE

R40

67

63

61

69

NÃO CUMPRE

68

64

61

69

NÃO CUMPRE

69

65

62

70

NÃO CUMPRE

R41

63

59

56

64

NÃO CUMPRE

64

60

57

65

NÃO CUMPRE

64

60

58

66

NÃO CUMPRE

R42

56

52

50

58

CUMPRE

56

53

50

58

CUMPRE

57

54

51

59

CUMPRE

R43

63

59

57

65

NÃO CUMPRE

64

60

57

65

NÃO CUMPRE

65

61

58

66

NÃO CUMPRE

R44

60

56

53

61

CUMPRE

61

57

54

62

CUMPRE

61

57

55

63

CUMPRE
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Ruído Particular [dB(A)]
Recetor

2024

2034

2044

Ld

Le

Ln

Lden

DL 9/2007

Ld

Le

Ln

Lden

DL 9/2007

Ld

Le

Ln

Lden

DL 9/2007

R45

60

56

54

62

CUMPRE

61

57

54

62

CUMPRE

62

58

55

63

CUMPRE

R46

65

61

58

66

NÃO CUMPRE

66

62

59

67

NÃO CUMPRE

66

62

60

68

NÃO CUMPRE

R47

61

58

55

63

CUMPRE

62

58

56

64

NÃO CUMPRE

63

59

56

64

NÃO CUMPRE

R48

61

57

54

62

CUMPRE

61

58

55

63

CUMPRE

62

58

55

63

CUMPRE

R49

61

57

54

62

CUMPRE

62

58

55

63

CUMPRE

62

58

55

63

CUMPRE

R50

61

57

54

62

CUMPRE

62

58

55

63

CUMPRE

62

58

55

63

CUMPRE

R51

66

62

58

67

NÃO CUMPRE

66

62

59

67

NÃO CUMPRE

67

63

60

68

NÃO CUMPRE

R52

66

62

59

67

NÃO CUMPRE

67

63

60

68

NÃO CUMPRE

67

63

60

68

NÃO CUMPRE

R53

65

61

58

66

NÃO CUMPRE

66

62

59

67

NÃO CUMPRE

66

62

59

67

NÃO CUMPRE

R54

68

64

61

69

NÃO CUMPRE

69

64

61

70

NÃO CUMPRE

69

65

62

70

NÃO CUMPRE

R55

65

61

58

66

NÃO CUMPRE

65

61

58

66

NÃO CUMPRE

66

62

59

67

NÃO CUMPRE

R56

65

61

58

66

NÃO CUMPRE

66

62

59

67

NÃO CUMPRE

66

62

59

67

NÃO CUMPRE

R57

64

60

57

65

NÃO CUMPRE

65

61

58

66

NÃO CUMPRE

66

62

58

67

NÃO CUMPRE

R58

61

57

54

62

CUMPRE

62

58

55

63

CUMPRE

62

58

55

63

CUMPRE

R59

64

60

57

65

NÃO CUMPRE

64

60

57

65

NÃO CUMPRE

65

61

58

66

NÃO CUMPRE

R60

60

57

53

61

CUMPRE

61

57

54

62

CUMPRE

62

58

55

63

CUMPRE

R61

63

59

55

64

CUMPRE

63

59

56

64

NÃO CUMPRE

64

60

57

65

NÃO CUMPRE

R62

65

61

58

66

NÃO CUMPRE

66

62

59

67

NÃO CUMPRE

67

62

59

68

NÃO CUMPRE

R63

58

54

51

59

CUMPRE

59

55

52

60

CUMPRE

59

56

53

61

CUMPRE

R64

61

57

54

62

CUMPRE

62

58

55

63

CUMPRE

62

58

55

63

CUMPRE

R65

65

61

57

66

NÃO CUMPRE

65

61

58

66

NÃO CUMPRE

66

62

59

67

NÃO CUMPRE

R66

68

64

60

69

NÃO CUMPRE

68

64

61

69

NÃO CUMPRE

69

65

62

70

NÃO CUMPRE

R67

69

64

61

70

NÃO CUMPRE

69

65

62

70

NÃO CUMPRE

70

66

63

71

NÃO CUMPRE

R68

67

63

60

68

NÃO CUMPRE

68

64

60

69

NÃO CUMPRE

68

64

61

69

NÃO CUMPRE

R69

60

56

53

61

CUMPRE

61

57

54

62

CUMPRE

61

58

55

63

CUMPRE

R70

62

58

55

63

CUMPRE

63

59

56

64

NÃO CUMPRE

64

60

57

65

NÃO CUMPRE

R71

61

57

54

62

CUMPRE

62

58

55

63

CUMPRE

63

59

56

64

NÃO CUMPRE

R72

50

46

43

51

CUMPRE

50

47

44

52

CUMPRE

51

48

44

52

CUMPRE

R73

63

59

55

64

CUMPRE

63

59

56

64

NÃO CUMPRE

64

60

57

65

NÃO CUMPRE

R74

64

60

56

65

NÃO CUMPRE

65

61

57

66

NÃO CUMPRE

65

61

58

66

NÃO CUMPRE

R75

62

58

54

63

CUMPRE

62

59

55

63

CUMPRE

63

59

56

64

NÃO CUMPRE

R76

63

59

56

64

NÃO CUMPRE

64

60

56

65

NÃO CUMPRE

65

60

57

66

NÃO CUMPRE

R77

63

59

55

64

CUMPRE

64

60

56

65

NÃO CUMPRE

64

60

57

65

NÃO CUMPRE

182

40418-PB-TG-0623-EIA-001 IG. DUPLICAÇÃO / REQUALIFICAÇÃO IP3 - NÓ DE SOUSELAS (IC2) / NÓ DE VISEU (A25).
TOMO 6.2 – RELATÓRIO SÍNTESE VOLUME 06 - ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL PROJETO BASE
SUB-TOMO 6.2.3 – AVALIAÇÃO DE IMPACTES, AVALIAÇÃO DE ALTERNATIVAS E MEDIDAS MITIGADORAS

Ruído Particular [dB(A)]
Recetor

2024

2034

2044

Ld

Le

Ln

Lden

DL 9/2007

Ld

Le

Ln

Lden

DL 9/2007

Ld

Le

Ln

Lden

DL 9/2007

R78

61

57

53

62

CUMPRE

61

57

54

62

CUMPRE

62

58

55

63

CUMPRE

R79

58

55

51

59

CUMPRE

59

55

52

60

CUMPRE

60

56

53

61

CUMPRE

R80

58

55

51

59

CUMPRE

59

55

52

60

CUMPRE

60

56

53

61

CUMPRE

R81

57

53

49

58

CUMPRE

57

53

50

58

CUMPRE

58

54

51

59

CUMPRE

R82

63

59

55

64

CUMPRE

64

60

56

65

NÃO CUMPRE

64

60

57

65

NÃO CUMPRE

R83

63

59

55

64

CUMPRE

63

59

56

64

NÃO CUMPRE

64

60

56

65

NÃO CUMPRE

R84

60

56

53

61

CUMPRE

61

57

53

62

CUMPRE

61

57

54

62

CUMPRE

R85

65

61

58

66

NÃO CUMPRE

66

62

58

67

NÃO CUMPRE

67

63

59

68

NÃO CUMPRE

R86

60

57

53

61

CUMPRE

61

57

54

62

CUMPRE

62

58

54

63

CUMPRE

R87

67

63

59

68

NÃO CUMPRE

68

64

60

69

NÃO CUMPRE

68

64

61

69

NÃO CUMPRE

R88

59

55

52

60

CUMPRE

60

56

53

61

CUMPRE

61

57

53

62

CUMPRE

R89

57

54

50

58

CUMPRE

58

54

51

59

CUMPRE

59

55

51

60

CUMPRE

R90

57

53

50

58

CUMPRE

58

54

51

59

CUMPRE

58

55

51

59

CUMPRE

R91

58

54

50

59

CUMPRE

58

55

51

59

CUMPRE

59

55

52

60

CUMPRE

R92

61

57

53

62

CUMPRE

62

58

54

63

CUMPRE

62

58

55

63

CUMPRE

R93

61

57

53

62

CUMPRE

61

58

54

62

CUMPRE

62

58

55

63

CUMPRE

R94

49

46

43

51

CUMPRE

49

47

43

51

CUMPRE

50

47

44

52

CUMPRE

R95

48

45

42

50

CUMPRE

48

46

42

50

CUMPRE

49

46

43

51

CUMPRE

R96

48

45

42

50

CUMPRE

48

46

42

50

CUMPRE

49

46

43

51

CUMPRE

R97

61

57

53

62

CUMPRE

61

58

54

62

CUMPRE

62

58

55

63

CUMPRE

R98

60

56

53

61

CUMPRE

60

57

53

61

CUMPRE

61

58

54

62

CUMPRE

R99

58

54

51

59

CUMPRE

58

55

51

59

CUMPRE

59

56

52

60

CUMPRE

R100

60

56

53

61

CUMPRE

61

57

54

62

CUMPRE

61

57

54

62

CUMPRE

R101

60

56

52

61

CUMPRE

60

57

53

61

CUMPRE

61

57

54

62

CUMPRE

R102

62

58

54

63

CUMPRE

62

58

55

63

CUMPRE

63

59

55

64

CUMPRE

R103

66

62

58

67

NÃO CUMPRE

67

63

59

68

NÃO CUMPRE

67

63

60

68

NÃO CUMPRE

R104

65

61

57

66

NÃO CUMPRE

65

61

58

66

NÃO CUMPRE

66

62

59

67

NÃO CUMPRE

R105

63

59

55

64

CUMPRE

63

59

56

64

NÃO CUMPRE

64

60

57

65

NÃO CUMPRE

R106

60

56

52

61

CUMPRE

60

56

53

61

CUMPRE

61

57

54

62

CUMPRE

R107

56

52

49

57

CUMPRE

56

53

49

57

CUMPRE

57

53

50

58

CUMPRE

R108

54

51

47

55

CUMPRE

55

52

48

56

CUMPRE

56

52

49

57

CUMPRE

R109

54

50

47

55

CUMPRE

54

51

48

56

CUMPRE

55

52

48

56

CUMPRE

R110

53

50

46

54

CUMPRE

54

50

47

55

CUMPRE

54

51

48

56

CUMPRE
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Ruído Particular [dB(A)]
Recetor

2024

2034

2044

Ld

Le

Ln

Lden

DL 9/2007

Ld

Le

Ln

Lden

DL 9/2007

Ld

Le

Ln

Lden

DL 9/2007

R111

53

49

46

54

CUMPRE

53

50

47

55

CUMPRE

54

51

47

55

CUMPRE

R112

53

49

46

54

CUMPRE

53

50

47

55

CUMPRE

54

51

47

55

CUMPRE

R113

65

61

57

66

NÃO CUMPRE

65

62

58

66

NÃO CUMPRE

66

62

59

67

NÃO CUMPRE

R114

55

51

47

56

CUMPRE

55

52

48

56

CUMPRE

56

52

49

57

CUMPRE

R115

59

56

52

60

CUMPRE

60

56

53

61

CUMPRE

60

57

53

61

CUMPRE

R116

63

59

55

64

CUMPRE

63

59

56

64

NÃO CUMPRE

64

60

56

65

NÃO CUMPRE

R117

52

49

46

54

CUMPRE

53

50

47

55

CUMPRE

54

51

47

55

CUMPRE

R118

61

58

54

62

CUMPRE

62

58

55

63

CUMPRE

63

59

55

64

CUMPRE

R119

57

54

50

58

CUMPRE

58

55

51

59

CUMPRE

59

55

52

60

CUMPRE

R120

58

54

50

59

CUMPRE

58

55

51

59

CUMPRE

59

56

52

60

CUMPRE

R121

62

59

55

63

CUMPRE

63

59

55

64

CUMPRE

64

60

56

65

NÃO CUMPRE

R122

59

56

52

60

CUMPRE

60

56

53

61

CUMPRE

60

57

53

61

CUMPRE

R123

51

48

44

52

CUMPRE

51

48

45

53

CUMPRE

52

49

45

53

CUMPRE

R124

62

58

54

63

CUMPRE

63

59

55

64

CUMPRE

63

59

55

64

CUMPRE

R125

62

58

54

63

CUMPRE

62

59

55

63

CUMPRE

63

59

56

64

NÃO CUMPRE

R126

59

56

52

60

CUMPRE

60

56

52

61

CUMPRE

61

57

53

62

CUMPRE

R127

62

58

54

63

CUMPRE

63

59

55

64

CUMPRE

64

60

56

65

NÃO CUMPRE

R128

46

44

40

48

CUMPRE

47

44

41

49

CUMPRE

48

45

41

49

CUMPRE

R129

55

51

48

56

CUMPRE

55

52

48

56

CUMPRE

56

53

49

57

CUMPRE

R130

VN

VN

V
N

VN

V
N

V
N

V
N

VN

V
N

V
N

V
N

VN

-

R131

VN

VN

V
N

VN

V
N

V
N

V
N

VN

V
N

V
N

V
N

VN

-

R132

VN

VN

V
N

VN

V
N

V
N

V
N

VN

V
N

V
N

V
N

VN

-

R133

VN

VN

V
N

VN

V
N

V
N

V
N

VN

V
N

V
N

V
N

VN

-

R134

VN

VN

V
N

VN

V
N

V
N

V
N

VN

V
N

V
N

V
N

VN

-

R135

VN

VN

V
N

VN

V
N

V
N

V
N

VN

V
N

V
N

V
N

VN

-

VN – Recetores na envolvente da Solução Variante Nascente, sem influência do atual IP3

A análise do quadro referente à Solução Central permite prospetivar que o Ruído Particular, no ano de inicial 2024 cumpre
os limites legais para recetores [GIT: Lden ≤ 65 dB(A) e Ln ≤ 55 dB(A)], em 79% dos recetores avaliados, não sendo cumpridos
os limites nos recetores: R38, R39, R40, R41; R43; R46; R51, R52, R53, R54, R55, R56, R57; R59; R62; R65, R66, R67,
R68; R74, R76; R85, R87, R103, R104 e R113.
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No presente caso, a principal fonte de ruído (que se sobrepõe às restantes fontes) dos recetores localizados na envolvente
da IP3, é o respetivo tráfego rodoviário, pelo que se considera que o Ruído Ambiente (Resultante) prospetivado corresponde
também ele ao ruído do tráfego desta fonte.
No quadro seguinte apresenta-se o ruído particular para os recetores sensíveis sob influência da Solução Variante Nascente.
No caso dos recetores R72 a R96 que se localizam na envolvente do traçado do atual IP3 a despromover para via de tráfego
local, foram considerados os dados de tráfego local para esta via, indicado no respetivo Estudo de Tráfego. Os recetores
sensíveis R130 a R135 localizam-se na envolvente do novo traçado, e não têm influência acústica do atual IP3.
Quadro 1.51 – Níveis sonoros de ruído particular nos recetores sob influencia da Solução Variante Nascente
Ruído Particular [dB(A)]
2024

Recetor

2034

2044

Ld

Le

Ln

Lden

DL 9/2007

Ld

Le

Ln

Lden

DL 9/2007

Ld

Le

Ln

Lden

DL 9/2007

R72

46

43

40

48

CUMPRE

47

43

40

48

CUMPRE

48

44

41

49

CUMPRE

R73

53

50

47

55

CUMPRE

54

51

48

56

CUMPRE

55

51

48

56

CUMPRE

R74

54

50

47

55

CUMPRE

54

50

48

56

CUMPRE

55

51

48

56

CUMPRE

R75

51

47

45

53

CUMPRE

52

48

45

53

CUMPRE

52

49

46

54

CUMPRE

R76

52

48

46

54

CUMPRE

53

49

46

54

CUMPRE

54

50

47

55

CUMPRE

R77

52

48

45

53

CUMPRE

52

48

46

54

CUMPRE

53

49

47

55

CUMPRE

R78

50

46

43

51

CUMPRE

50

46

44

52

CUMPRE

51

47

44

52

CUMPRE

R79

47

44

41

49

CUMPRE

48

44

41

49

CUMPRE

48

45

42

50

CUMPRE

R80

47

44

41

49

CUMPRE

48

44

41

49

CUMPRE

49

45

42

50

CUMPRE

R81

46

42

39

47

CUMPRE

46

42

40

48

CUMPRE

47

43

40

48

CUMPRE

R82

52

48

45

53

CUMPRE

52

48

45

53

CUMPRE

53

49

46

54

CUMPRE

R83

52

48

45

53

CUMPRE

53

49

45

54

CUMPRE

54

50

46

55

CUMPRE

R84

50

46

42

51

CUMPRE

50

46

43

51

CUMPRE

51

47

44

52

CUMPRE

R85

55

51

47

56

CUMPRE

55

51

48

56

CUMPRE

56

52

49

57

CUMPRE

R86

50

46

43

51

CUMPRE

51

47

43

52

CUMPRE

52

48

44

53

CUMPRE

R87

58

53

50

59

CUMPRE

58

54

51

59

CUMPRE

59

55

51

60

CUMPRE

R88

50

46

43

51

CUMPRE

50

47

43

51

CUMPRE

51

47

44

52

CUMPRE

R89

54

50

47

55

CUMPRE

55

51

47

56

CUMPRE

56

52

48

57

CUMPRE

R90

48

44

41

49

CUMPRE

48

45

41

49

CUMPRE

49

45

42

50

CUMPRE

R91

48

44

41

49

CUMPRE

49

45

42

50

CUMPRE

50

46

42

51

CUMPRE

R92

51

47

44

52

CUMPRE

52

48

45

53

CUMPRE

53

49

45

54

CUMPRE

R93

51

47

44

52

CUMPRE

52

48

45

53

CUMPRE

53

49

45

54

CUMPRE

R94

44

41

38

46

CUMPRE

45

42

39

47

CUMPRE

46

43

39

47

CUMPRE

R95

44

41

37

45

CUMPRE

44

41

38

46

CUMPRE

45

42

39

47

CUMPRE

R96

44

41

38

46

CUMPRE

44

42

38

46

CUMPRE

45

43

39

47

CUMPRE

--------------

--------------
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Ruído Particular [dB(A)]
2024

Recetor

2034

2044

Ld

Le

Ln

Lden

DL 9/2007

Ld

Le

Ln

Lden

DL 9/2007

Ld

Le

Ln

Lden

DL 9/2007

R130

59

55

51

60

CUMPRE

60

56

52

61

CUMPRE

60

56

53

61

CUMPRE

R131

56

52

48

57

CUMPRE

56

53

49

57

CUMPRE

57

53

50

58

CUMPRE

R132

56

52

48

57

CUMPRE

56

53

49

57

CUMPRE

57

53

50

58

CUMPRE

R133

54

51

47

55

CUMPRE

55

52

48

56

CUMPRE

56

52

49

57

CUMPRE

R134

59

55

51

60

CUMPRE

59

55

52

60

CUMPRE

60

56

52

61

CUMPRE

R135

58

54

51

59

CUMPRE

59

55

51

60

CUMPRE

60

56

52

61

CUMPRE

No caso específico dos recetores 130 a 135, e não estando estes sobre influência do tráfego atual do IP3, o respetivo ruído
de referência considera-se que será semelhante aos níveis sonoros medidos nas medições in situ. Neste contexto,
considera-se que o ruído ambiente (resultante) prospetivado correspondente à soma energética entre o ruído de referência
(ruído medido in situ nos pontos P11 e P12), e o ruído particular do tráfego do IP3 (Variante Nascente).
Assim, nos quadros seguintes representam os resultados nos recetores sensíveis potencialmente mais afetados (fachada e
piso mais desfavorável), o ruído de referência associado (ruído medido in situ nos pontos P11 e P12), e o ruído ambiente
decorrente para os três anos em análise.
Quadro 1.52 – Soma energética do Ruído Residual com o Ruído Particular do projeto em 2024
Ruído Particular [dB(A)]

Recetor /
Ponto

Ruído Ambiente [dB(A)]

Ruído Referência [dB(A)]

(Particular  Residual)

Ld

Le

Ln

Lden

Ld

Le

Ln

Lden

Ld

Le

Ln

Lden

R130 / P11

59

55

51

60

50

46

42

51

60

56

52

61

CUMPRE

R131 / P11

56

52

48

57

50

46

42

51

57

53

49

58

CUMPRE

R132 / P11

56

52

48

57

50

46

42

51

57

53

49

58

CUMPRE

R133 / P11

54

51

47

55

50

46

42

51

55

52

48

56

CUMPRE

R134 / P12

59

55

51

60

49

47

45

52

59

56

52

61

CUMPRE

R135 / P12

58

54

51

59

49

47

45

52

59

55

52

60

CUMPRE

Quadro 1.53 – Soma energética do Ruído Residual com o Ruído Particular do projeto em 2034

Recetor /
Ponto

Ruído Particular [dB(A)]

Ruído Ambiente [dB(A)]

Ruído Referência [dB(A)]

(Particular  Residual)

Ld

Le

Ln

Lden

Ld

Le

Ln

Lden

Ld

Le

Ln

Lden

R130 / P11

60

56

52

61

50

46

42

51

60

56

52

61

CUMPRE

R131 / P11

56

53

49

57

50

46

42

51

57

54

50

58

CUMPRE

R132 / P11

56

53

49

57

50

46

42

51

57

54

50

58

CUMPRE

R133 / P11

55

52

48

56

50

46

42

51

56

53

49

57

CUMPRE

R134 / P12

59

55

52

60

49

47

45

52

59

56

53

61

CUMPRE

R135 / P12

59

55

51

60

49

47

45

52

59

56

52

61

CUMPRE
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Quadro 1.54 – Soma energética do Ruído Residual com o Ruído Particular do projeto em 2044

Recetor /
Ponto

Ruído Particular [dB(A)]

Ruído Ambiente [dB(A)]

Ruído Referência [dB(A)]

(Particular  Residual)

Ld

Le

Ln

Lden

Ld

Le

Ln

Lden

Ld

Le

Ln

Lden

R130 / P11

60

56

53

61

50

46

42

51

60

56

53

61

CUMPRE

R131 / P11

57

53

50

58

50

46

42

51

58

54

51

59

CUMPRE

R132 / P11

57

53

50

58

50

46

42

51

58

54

51

59

CUMPRE

R133 / P11

56

52

49

57

50

46

42

51

57

53

50

58

CUMPRE

R134 / P12

60

56

52

61

49

47

45

52

60

57

53

62

CUMPRE

R135 / P12

60

56

52

61

49

47

45

52

60

57

53

62

CUMPRE

A análise dos quadros referente à Solução com Variante Nascente é possível prospetivar que o Ruído Particular e Ambiente
decorrente, no ano de inicio 2024 cumpre os valores limite de exposição aplicáveis [GIT: Lden ≤ 63 dB(A) e Ln ≤ 53 dB(A),
e Zona Sem Classificação: Lden ≤ 63 dB(A) e Ln ≤ 53 dB(A)], em 83 % dos recetores avaliados, não sendo cumpridos os
limites nos recetores: R38, R39, R40, R41; R43; R46; R51, R52, R53, R54, R55, R56, R57; R59; R62; R65, R66, R67, R68,
R103, R104 e R113.
Destaca-se ainda o cumprimento dos valores limite de exposição para ausência de classificação acústica [Lden ≤ 63 dB(A)
e Ln ≤ 53 dB(A)], nos recetores R130 a R135, localizados na envolvente da Variante Nascente (Concelho de Santa Comba
Dão), que não estão expostos ao ruído do atual IP3.
Em resumo, a análise dos quadros anteriores para o ano 2024 permite constatar que, em termos de ruído ambiente
decorrente, se prevê o cumprimento dos limites legais aplicáveis em todos os recetores sensíveis existentes e
potencialmente mais afetados pelo ruído do tráfego da via, exceto nos recetores:
▪ Solução Duplicação do IP3: R38, R39, R40, R41; R43; R46; R51, R52, R53, R54, R55, R56, R57; R59; R62; R65, R66,
R67, R68, R74, R76, R85, R87, R103, R104 e R113;
▪ Solução com Variante Nascente: R38, R39, R40, R41; R43; R46; R51, R52, R53, R54, R55, R56, R57; R59; R62; R65,
R66, R67, R68, R103, R104 e R113.
Relativamente à Solução Variante Nascente, tendo em atenção que esta solução propõe a execução de uma nova via (a
variante), considera-se que este elemento se enquadra na Regra de Boas Práticas da APA. Assim, o quadro seguinte,
apresenta a diferença de nível dos indicados (Ld, Le, Ln e Lden) associados à Regra de Boas Práticas da APA e à determinação
da Magnitude do Impacte.
Quadro 1.55 – Diferença dos níveis sonoros associados nova via a construir na Variante Nascente
Variação de Níveis sonoros [dB(A)]
Recetor

2024

2034

2044

ΔLd

ΔLe

ΔLn

ΔLden

ΔLd

ΔLe

ΔLn

ΔLden

ΔLd

ΔLe

ΔLn

ΔLden

R130

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

11

10

R131

7

7

7

7

7

8

8

8

8

8

9

8
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Variação de Níveis sonoros [dB(A)]
Recetor

2024

2034

2044

ΔLd

ΔLe

ΔLn

ΔLden

ΔLd

ΔLe

ΔLn

ΔLden

ΔLd

ΔLe

ΔLn

ΔLden

R132

7

7

7

7

7

8

8

8

8

8

9

8

R133

5

6

6

6

6

7

7

7

7

7

8

7

R134

10

9

7

9

10

9

8

9

11

10

8

10

R135

10

8

7

8

10

9

7

9

11

10

8

10

A análise do quadro anterior, permite prever o cumprimento da Regra de Boas Práticas da APA por parte da nova via a
construir na Solução Variante Nascente em todos os anos considerados (2024, 2034 3 2044), sendo que se verifica um
incremento máximo dos níveis sonoros nos recetores em análise de 10 dB em 2024 e 2034, e 11 dB no ano de 2044.
Com o objetivo de perceber a magnitude do impacte do projeto nos recetores sensíveis procedeu-se ao cálculo da diferença
dos níveis sonoros Lden entre a Situação de Referência, a Duplicação do Atual IP3 e Solução Variante Nascente.
Quadro 1.56 – Diferença dos níveis sonoros associados às 2 soluções de traçado
Duplicação do IP3
Recetores
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Solução Com Variante

2024

2034

2044

2024

2034

2044

ΔLden [dB(A)]

ΔLden [dB(A)]

ΔLden [dB(A)]

ΔLden [dB(A)]

ΔLden [dB(A)]

ΔLden [dB(A)]

R01

2

1

2

1

1

1

R02

3

2

3

3

2

3

R03

2

3

3

2

3

2

R04

1

1

1

2

1

1

R05

1

1

1

0

1

1

R06

1

0

1

0

1

1

R07

2

1

1

1

1

1

R08

0

1

1

1

1

0

R09

1

1

1

1

2

1

R10

1

2

1

1

1

1

R11

3

2

3

2

2

3

R12

2

2

2

2

1

2

R13

2

2

2

2

1

2

R14

2

1

2

1

1

2

R15

0

0

1

0

0

0

R16

1

1

1

0

1

1

R17

1

1

2

1

1

1

R18

1

2

1

2

3

2

R19

3

3

3

3

2

3

R20

3

3

3

3

3

2

R21

0

1

1

1

1

0
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Duplicação do IP3
Recetores

Solução Com Variante

2024

2034

2044

2024

2034

2044

ΔLden [dB(A)]

ΔLden [dB(A)]

ΔLden [dB(A)]

ΔLden [dB(A)]

ΔLden [dB(A)]

ΔLden [dB(A)]

R22

0

1

1

0

1

0

R23

2

1

2

1

1

2

R24

1

2

1

1

1

1

R25

2

1

2

1

1

2

R26

1

1

0

1

1

0

R27

2

1

1

1

1

1

R28

2

1

1

2

1

1

R29

1

1

1

1

1

1

R30

2

3

3

2

3

2

R31

1

1

2

1

1

1

R32

2

2

2

2

2

2

R33

2

2

1

2

2

1

R34

1

1

2

1

1

1

R35

1

1

1

1

2

1

R36

2

1

1

2

1

1

R37

1

2

2

1

2

1

R38

2

1

1

2

1

1

R39

-1

0

-1

-1

0

-1

R40

-1

-1

-1

-1

-1

-1

R41

-1

-2

-2

-2

-2

-1

R42

-3

-4

-4

-3

-4

-4

R43

-3

-4

-4

-3

-4

-3

R44

-3

-4

-3

-4

-3

-3

R45

-4

-4

-5

-4

-5

-4

R46

-1

-2

-1

-2

-1

-1

R47

-2

-1

-2

-1

-1

-2

R48

-2

-2

-2

-1

-1

-2

R49

-2

-2

-2

-2

-2

-2

R50

-2

-2

-2

-2

-2

-2

R51

-3

-3

-3

-3

-3

-3

R52

-1

-1

0

-1

0

0

R53

-3

-3

-2

-3

-2

-3

R54

-3

-3

-3

-3

-3

-4

R55

-3

-2

-3

-3

-2

-3

R56

-3

-2

-2

-2

-2

-3

R57

-1

-3

-2

-2

-2

-2

R58

-1

-1

-1

0

-1

-2

40418-PB-TG-0623-EIA-001 IG. IP3 - NÓ DE SOUSELAS (IC2) / NÓ DE VISEU (A25). DUPLICAÇÃO / REQUALIFICAÇÃO
PROJETO BASE. VOLUME 06 - ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL. TOMO 6.2 – RELATÓRIO SÍNTESE
SUB-TOMO 6.2.3 – AVALIAÇÃO DE IMPACTES, AVALIAÇÃO DE ALTERNATIVAS E MEDIDAS MITIGADORAS

189

Duplicação do IP3
Recetores

190

Solução Com Variante

2024

2034

2044

2024

2034

2044

ΔLden [dB(A)]

ΔLden [dB(A)]

ΔLden [dB(A)]

ΔLden [dB(A)]

ΔLden [dB(A)]

ΔLden [dB(A)]

R59

-1

-2

-2

-1

-2

-2

R60

-1

-2

-2

-1

-2

-1

R61

0

0

-1

0

-1

-1

R62

-3

-3

-3

-2

-3

-2

R63

-1

-2

-2

-1

-2

-2

R64

-1

-2

-2

-1

-2

-2

R65

-1

-2

-3

-1

-3

-3

R66

1

0

0

1

0

0

R67

0

-1

-1

0

-1

-1

R68

-1

-2

-2

-1

-1

-2

R69

0

-2

-2

-1

-2

-1

R70

1

-1

-1

0

-1

0

R71

0

-2

-1

-1

-1

-1

R72

-1

-1

-1

-4

-5

-5

R73

-1

-1

-2

-10

-10

-11

R74

-2

-2

-2

-12

-11

-12

R75

-1

-1

-2

-11

-12

-12

R76

-2

-1

-1

-11

-12

-12

R77

-1

-1

-2

-12

-12

-12

R78

-2

-1

-2

-13

-12

-13

R79

-1

-2

-2

-12

-13

-12

R80

-1

-1

-1

-12

-12

-12

R81

1

1

1

-10

-9

-10

R82

-3

-3

-3

-14

-15

-14

R83

3

3

3

-8

-7

-7

R84

-2

-2

-3

-12

-13

-13

R85

-3

-2

-2

-12

-13

-13

R86

-1

-2

-2

-12

-12

-12

R87

-2

-2

-3

-11

-12

-11

R88

-2

-2

-2

-11

-12

-12

R89

-3

-3

-3

-6

-6

-6

R90

-1

-1

0

-10

-10

-10

R91

-2

-2

-3

-12

-11

-11

R92

-2

-2

-3

-12

-12

-12

R93

-2

-2

-2

-12

-11

-11

R94

-1

-2

-2

-6

-6

-7

R95

-1

-2

-2

-6

-6

-6
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Duplicação do IP3
Recetores

Solução Com Variante

2024

2034

2044

2024

2034

2044

ΔLden [dB(A)]

ΔLden [dB(A)]

ΔLden [dB(A)]

ΔLden [dB(A)]

ΔLden [dB(A)]

ΔLden [dB(A)]

R96

-1

-2

-2

-5

-6

-6

R97

-1

-1

-2

-1

-2

-2

R98

-3

-3

-4

-3

-3

-3

R99

-3

-3

-3

-3

-3

-4

R100

-1

-1

-1

-2

-2

-2

R101

-1

-2

-2

-2

-2

-1

R102

0

-1

-1

0

-1

0

R103

-1

-1

-2

-1

-1

-1

R104

-1

-1

-2

-1

-1

-2

R105

-1

-1

-2

-1

-2

-2

R106

-1

-1

-2

-1

-2

-1

R107

-4

-4

-5

-4

-5

-5

R108

0

0

0

0

0

0

R109

-2

-2

-1

-2

-2

-2

R110

-1

-2

-2

-2

-2

-2

R111

-2

-2

-1

-1

-1

-2

R112

-1

-1

-1

-1

-1

-2

R113

-1

-1

-2

-1

-2

-2

R114

-1

-1

-2

-1

-2

-1

R115

-4

-4

-4

-4

-4

-4

R116

-3

-4

-3

-2

-3

-3

R117

-3

-2

-2

-3

-2

-3

R118

-1

-2

-2

-2

-2

-1

R119

-1

-2

-2

-2

-1

-1

R120

-1

-1

-2

-1

-2

-2

R121

-2

-3

-2

-2

-2

-2

R122

-5

-5

-5

-5

-5

-6

R123

-3

-3

-2

-2

-3

-3

R124

-1

-2

-2

-1

-2

-2

R125

-2

-2

-2

-1

-2

-2

R126

-3

-3

-3

-3

-3

-2

R127

0

0

0

0

0

0

R128

-2

-2

-2

-2

-2

-3

R129

1

1

1

1

0

0

R130

VN

VN

VN

10

10

10

R131

VN

VN

VN

7

8

8

R132

VN

VN

VN

7

8

8
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Solução Com Variante

2024

2034

2044

2024

2034

2044

ΔLden [dB(A)]

ΔLden [dB(A)]

ΔLden [dB(A)]

ΔLden [dB(A)]

ΔLden [dB(A)]

ΔLden [dB(A)]

R133

VN

VN

VN

6

7

7

R134

VN

VN

VN

9

9

10

R135

VN

VN

VN

8

9

10

VN – Recetores na envolvente da Solução Variante Nascente, sem influência do atual IP3

Os resultados obtidos no quadro anterior permitem prever que, na parte do projeto onde se considerou como situação de
referência a implantação de pavimento com uma camada de desgaste SMA 11 (recetores R1 a R38), os níveis sonoros
nos recetores poderão sofrer um incremento máximo de 1dB(A) devido ao aumento natural do tráfego rodoviário.
Relativamente aos restantes recetores, perspetiva-se que a aplicação de pavimento com uma camada de desgaste SMA 11
surf PMB 45/80, com a implementação do projeto e a alteração da plataforma da via, promova uma ligeira redução dos níveis
sonoros nos recetores considerado (R39 a R129).
Os resultados obtidos no quadro anterior permitem ainda prever que o projeto Solução com Variante Nascente em análise
se traduza numa diminuição de emissões sonoras de até 14 dB(A), junto dos recetores próximos do traçado a despromover
para acesso local (R72 a R96).
Relativamente à Magnitude do Impacte (ΔLden) nos recetores sensíveis próximos da nova via a construir (R130 a R135),
prevê-se emergência máxima de 10dB em 2024, 2034 e 2044.
Neste contexto, prevê-se para a fase de exploração, que a requalificação do IP3, se venha a traduzir nos seguintes impactes:
Solução de Duplicação do IP3
▪ Impactes Negativos, permanentes, diretos prováveis, significativos e de magnitude nula, nos recetores:
− Ano 2024 | R08, R15, R21, R22, R61, R67, R69, R71, R102, R108 e R127;
− Ano 2034 | R06, R15, R39, R61, R66, R108 e R127;
− Ano 2044 | R26, R52, R66, R90, R108 e R127;
▪ Impactes Negativos, permanentes, diretos prováveis, significativos e de magnitude reduzida, nos recetores:
− Ano 2024 | R01 a R07, R09 a R14, R16 a R20, R23 a R38, R66, R70, R81, R83 e R129;
− Ano 2034 | R01 a R05, R07 a R14, R16 a R38, R81, R83 e R129;
− Ano 2044 | R01 a R25, R27 a R38, R81, R83 e R129;
▪ Impactes Positivos nos restantes recetores nos anos considerados.
Solução Variante Nascente (T4)
▪ Impactes Negativos, permanentes, diretos prováveis, significativos e de magnitude nula, nos recetores:
− Ano 2024 | R05, R06, R15, R16, R22, R58, R61, R67, R70, R100, R102, R108 e R127;
− Ano 2034 | R15, R39, R52, R66, R100, R108, R127 e R129;
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− Ano 2044 | R08, R15, R21, R22, R26, R52, R66, R70, R102, R108, R127 e R129;
▪ Impactes Negativos, permanentes, diretos prováveis, significativos e de magnitude reduzida, nos recetores:
− Ano 2024 | R01 a R04, R07 a R14, R17 a R21, R23 a R38, R101, R129 e R133;
− Ano 2034 | R01 a R14, R16 a R38, e R101;
− Ano 2044 | R01 a R07, R09 a R14, R16 a R20, R23 a R25, R27 a R38, R100 e R101;
▪ Impactes Negativos, permanentes, diretos prováveis, significativos e de magnitude moderada, nos recetores:
− Ano 2024 | R130 a R132, R134 e R135;
− Ano 2034 | R130 a R135;
− Ano 2044 | R130 a R135;
▪ Impactes Positivos nos restantes recetores nos anos considerados.

1.10.4 Síntese de Impactes no Ambiente Sonoro
A envolvente do IP3 - Souselas (km 43+000) / Viseu (km 117+788), em análise, é caracterizada pela existência pontual de
recetores sensíveis, designadamente habitações unifamiliares, localizadas na periferia de aglomerados populacionais,
dispersos de forma descontinua ao longo do traçado.
Da análise dos resultados obtidos na identificação e caracterização acústica dos recetores com sensibilidade ao ruído
envolventes à via em estudo, verificou-se que o ambiente sonoro varia entre o moderadamente e o muito perturbado, devido
essencialmente ao tráfego rodoviário do IP3.
Dependendo da distância à rodovia e da velocidade de circulação dos veículos, verifica-se que o ambiente sonoro dos
pontos 8; 10; 11 12 cumprem os limites legais aplicáveis (recetores classificados na envolvente de uma GIT), no entanto o
ambiente sonoro caraterizado pelos pontos de medição 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7 e 9 não cumprem os respetivos limites legais.
Os resultados obtidos mostram que a melhor do ponto de vista do ruído, a melhor alternativa de traçado é Solução que
integra a Variante Nascente, em detrimento da duplicação do IP3 em toda a sua extenção (adiante analisado em termos de
comparação de alternativas). O traçado com a Variante Nascente permite prospetivar que o Ruído Particular no ano inicial
2024 cumpre os limites legais para recetores [GIT: Lden ≤ 65 dB(A) e Ln ≤ 55 dB(A)], em 80 % dos recetores avaliados, sendo
possível prospetivar igualmente que a Variante Nascente tem impactes de magnitude mais reduzida.
O projeto de execução contempla a implementação em toda a via de pavimento com uma camada de desgaste SMA 11 surf
PMB 45/80, que que confere uma redução de cerca de 3 dB(A) em função da velocidade de circulação. De acordo com os
resultados previsionais obtidos prevê-se que a Requalificação do IP3 se traduza em impactes positivos, associados à ligeira
diminuição dos níveis sonoros, decorrentes da implementação em toda a extensão da via de uma camada de desgaste
menos ruidosa e da implementação de barreiras acústicas.
Foram dimensionadas 21 barreiras acústicas que permitem que os níveis sonoros apercebidos pelos recetores sensíveis
ao ruído, sejam compatíveis com os valores limite de exposição estabelecidos no RGR (Decreto-Lei n.º 9/2007) junto dos
recetores sensíveis localizados na proximidade do IP3. A necessidade da implantação da totalidade das barreiras acústicas,
e se necessário o seu redimensionamento deverá avaliado no âmbito da elaboração dos Mapas Estratégicos de Ruído e
dos respetivos Planos de Ação do IP3.
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1.11 COMPONENTE SOCIOECONÓMICA E TERRITORIAL
1.11.1 Introdução
O IP3 é uma das principais vias de ligação das Regiões Norte e Centro do país, pelo que no contexto regional, o IP3 constitui
um eixo de enorme relevância deste território em desenvolvimento, verificando-se que a estrada detém um tráfego elevado
de circulação de veículos, com elevada percentagem de pesados.
Importa, pois, sublinhar os mais importantes impactes socioeconómicos que estarão associados a este projeto, nas suas
diferentes componentes e troços, quer para a fase de construção, como na sua exploração.
Assim, na fase de construção, na proximidade das áreas urbanas irá assistir-se ao aumento da incomodidade associada
à construção da obra, devido ao acréscimo de ruído, poeiras e poluentes atmosféricos, resultante de:
▪ movimentação extraordinária de máquinas e veículos pesados;
▪ corte (temporário ou definitivo) de caminhos;
▪ implantação de estaleiros;
▪ remoção do coberto vegetal;
▪ decapagem e movimentação de terras.
Durante a fase de obra também serão esperadas dificuldades de circulação rodoviária devido aos condicionamentos e
desvios de tráfego, ainda que na maioria das situações estejam previstos os restabelecimentos necessários para minimizar
as afetações, e a degradação do pavimento das vias de comunicação.
Estes incómodos, que se refletirão na qualidade de vida das populações mais diretamente afetadas, são avaliados de um
modo geral como impactes negativos, mas temporários e localizados, prevendo-se ainda assim que sejam significativos
Irão ocorrer, durante a obra, constrangimentos ao nível das acessibilidades e da facilidade de circulação e,
consequentemente, o aumento dos tempos de percurso, nomeadamente, no próprio IP3. Estes constrangimentos poderão
potenciar impactes importantes nas populações, devido à importância e ao elevado tráfego que circula nesta via, pelo que
a questão do faseamento e forma de execução da obra são questões relevantes a avaliar cuidadamente na fase seguinte
dos estudos, por forma a minimizar estes impactes.
O planeamento antecipado da obra, designadamente das condições de circulação e desvios provisórios (uma vez que a
obra decorrerá sem interromper a circulação rodoviária no IP3), constitui um importante instrumento na mitigação destes
impactes.

1.11.2 População e Aglomerados Populacionais
Com exceção de Viseu, que no último período intercensitário (2001 – 2011) registou uma subida da população residente, os
concelhos em estudo abrangidos pelo IP3 têm-se caracterizado por dinâmicas populacionais pouco intensas, com declínios
moderados de população residente, entre 2001 e 2011. Com base nas estimativas para 2018, as duas sub-regiões
continuam com uma dinâmica demográfica negativa e, ao nível concelhio, Viseu também perde 2,3% da população
residente, entre 2011 e 2018, invertendo a tendência observada no anterior período intercensitário.
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Os impactes a nível regional associados à implementação do lanço em estudo terão efetiva repercussão no plano social e
económico, com dinâmicas muito próprias ao nível do ordenamento do território, em função da melhoria significativa na
segurança, redução da sinistralidade, acessibilidade e mobilidade intra e inter - regional.
Com efeito, o lanço em apreço refere-se a um troço de uma infraestrutura rodoviária que constitui um dos eixos transversais
de ligação litoral - Interior, que permite a ligação a um dos principais eixos rodoviários nacionais, de sentido Norte – Sul (o
IP1) e a um dos principais eixos transversais, que estabelece a ligação com Espanha (o IP5/A25).
A articulação do lanço em estudo com outros itinerários da região interior, permitirá alterar o binómio distância/tempo e
acelerar deste modo a circulação rodoviária no interior da Região Centro e entre esta e todo o país já que através do IP 3
em análise se poderá aceder às principais vias estruturantes do país, o que constitui um impacte positivo, permanente,
irreversível, de magnitude elevada e significativo.
A reconversão e requalificação desta infraestrutura rodoviária promoverá a coesão concelhia melhorando a rede viária
regional, tornando mais segura e rápida a ligação entre os seis concelhos atravessados, e entre estes e os restantes
concelhos da região, o que constitui um impacte positivo, permanente, de elevada probabilidade, irreversível, de
magnitude moderada e significativo.
Efetivamente, com a beneficiação deste lanço prevê-se a melhoria da circulação numa das áreas interiores da Região
Centro, a qual apresenta uma insuficiente conectividade à rede, entre Souselas e Viseu, fator que, em conjunto com a
restante dinâmica sociodemográfica recessiva, tem contribuído para a manutenção e o agravamento dos fenómenos de
interioridade.
A nível sub-regional, o lanço em estudo promoverá igualmente uma melhoria substancial do acesso de populações do interior
dos concelhos atravessados, nomeadamente de Penacova, Mortágua, Santa Comba Dão e Tondela, aos principais centros
urbanos dos concelhos em estudo, em particular a Coimbra e Viseu, com consequentes reflexos sociais e incremento da
qualidade de vida em geral, de que se destaca a melhoria do acesso a equipamentos e serviços, nomeadamente os de
maior relevância que só existem nos referidos centros urbanos (hospitais centrais, universidade, comércio especializado,
etc.).
Face ao exposto, a nível regional e sub-regional, a intervenção no lanço Souselas – Viseu, do IP3, irá conferir a esta região
interior centro novas e melhoradas condições de acessibilidade, contribuindo para a minimização dos problemas de
interioridade que tanto têm afetado a região, e, consequentemente para que sejam criadas condições de dinamização social
e económica da região, constituindo um impacte regional positivo, permanente, progressivo, de magnitude moderada
e significativo no cômputo global dos impactes associados ao empreendimento.
Na fase de exploração, a beneficiação das condições de circulação e o aumento da segurança rodoviária irão contribuir
para melhorar e minimizar a sinistralidade desta via estratégica, pelo que se considera que a materialização das soluções
propostas terá, previsivelmente, impactes muito positivos não só ao nível das populações que circulam e utilizam esta
estrada como em toda a malha urbana em redor.
A dispersão de aglomerados populacionais de pequena e média dimensão característica da região interior centro e a sua
dependência de centros de concentração de serviços, sendo as sedes de concelho o primeiro nível desta rede, que na região
tem como principais polos Coimbra e Viseu, obriga pois a uma movimentação quer ao nível da população, quer ao nível das
necessidades de transporte (abastecimento e escoamento) de bens e serviços associados às atividades económicas por
elas desenvolvidas.
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Em suma, considera-se que do ponto de vista da dinâmica de circulação das populações, dos seus percursos e dinâmicas
dos seus movimentos pendulares, quer dentro da região Centro, como desta e a partir desta para outros pontos do país (e
mesmo nos movimentos transfronteiriços com Espanha), ainda que se prevejam algumas situações de incomodidade /
constrangimentos na fase de construção, as soluções propostas são viáveis e terão, na fase de exploração, impactes
positivos muito significativos em termos de melhoria de acessibilidades, pois com a materialização das beneficiações de
alargamento e requalificação das atuais condições, irão melhorar consideravelmente a segurança na circulação rodoviária,
pelo que os utilizadores poderão circular de forma segura no IP3, e com menor risco de acidentes, estando também criadas
condições para diminuição dos tempos de percurso.

1.11.3 Economia e Emprego
Em termos económicos, o lanço em estudo promoverá igualmente impactes positivos de magnitude e significância
elevadas através da melhoria e incremento da eficiência de transportes de matérias primas e produtos, quer no interior das
sub-regiões, quer para outras regiões do país e para fora do país, pela melhoria do binómio distância/tempo nas conexões
possíveis com outras vias de capital importância (IP5/A25 e IP3/A32), promovendo em última instância uma melhoria da
economia regional e nacional.
A nível sub-regional, os incrementos de acessibilidade associados ao lanço em estudo permitirão ainda uma expansão e
consolidação das áreas passíveis de uso industrial e serviços, em especial de suporte à instalação de indústrias relacionadas
com os recursos endógenos e com as novas áreas de atividades económicas emergentes, de base mais tecnológica.
Ao nível local, Prevê-se que a execução desta obra possa ter alguma influência positiva ao nível da dinamização das
atividades económicas na envolvente, o que se fica a dever ao aumento da procura de produtos e serviços gerados pelos
trabalhadores da obra. A par disto, alguns serviços poderão também ter maior volume de negócios devido à procura gerada
pela obra, como é o caso da carpintaria, serralharia, manutenção e reparação automóvel, venda de combustível, etc.
Este incremento na atividade económica representa um impacte positivo e não significativo em termos globais.
Tal significa que o lanço em análise poderá constituir um incremento ao desenvolvimento das atividades económicas das
sub-regiões, assim como deverá potenciar um aumento da atratividade ao investimento externo e interno para a mesma. A
médio e longo prazo tal poderá constituir um importante estímulo à diversificação do tecido produtivo da área, criando-se
oportunidades para instalação de unidades territoriais que fomentarão a criação de empregos e aumento do nível de vida
das populações.
Ao nível do Emprego, todas as operações exigirão mão-de-obra, podendo esta ser composta por locais ou não. Para além
desta força de trabalho, será empregue no projeto outra mão-de-obra, nomeadamente em:
▪ Tarefas de projeto e gestão da obra, de construção de equipamentos, no fornecimento de equipamentos e serviços
vários, etc. Esta mão-de-obra será empregue diretamente no projeto, mas exercerá a sua atividade fora da sua área
de influência imediata;
▪ Fornecimento de serviços e produtos do tipo alojamento, restauração, limpeza, serralharia, carpintaria, manutenção e
reparação automóvel, etc., é uma mão-de obra envolvida no projeto de forma indireta, mas cuja atividade se situa em
geral na área de influência próxima do projeto.
A contratação da mão-de-obra, a qual será da responsabilidade do empreiteiro a contratar, constitui um impacte positivo ao
nível da criação de emprego, uma vez que numa obra deste tipo poderá ser necessário envolver dezenas de trabalhadores.
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No entanto, não é previsível que a obra venha a ter um impacte muito significativo ao nível do emprego local, uma vez que
neste tipo de empreitadas, o recurso a mão-de-obra local é limitado.
Também o aumento da procura de serviços na zona pode contribuir para criar um ou outro posto de trabalho, ainda que
temporário, nas empresas da região, nomeadamente nas ligadas ao sector da restauração, com maior incidência nas
povoações mais próximas da obra e estaleiros.
O impacte é considerado positivo e não significativo em termos globais.
Simultaneamente as áreas ocupadas com o alargamento incluem faixas de área agrícola correspondentes às extremas das
parcelas que confinam com o IP3 e com a área de implantação da Variante Nascente a Santa Comba Dão, área florestal
com produção de eucalipto e áreas com matos. Deste modo, os espaços associados a atividades económicas e onde se
podem incluir os espaços agrícolas interferidos e os espaços florestais de produção de eucalipto, têm impactes negativos
reduzido e não significativos face aos reduzidos valores absolutos de afetação e ao carater marginal face às propriedades.

1.11.4 Ocupação do Solo, Edificações, Atividades Económicas e Infraestruturas
Relativamente a este tipo de impactes, importa frisar que o traçado base se sobrepõe ao atual traçado do IP3, pelo que
nenhum dos troços do traçado base em estudo intercepta/afeta perímetros urbanos, em área urbana ou urbanizável. Do
conjunto das intervenções propostas, apenas pontualmente ocorrerá a fetação de construções de habitação permanente,
estando ainda em estudo alternativas e soluções de intervenções que minimizem a afetação de espaços construídos. Nos
trechos de duplicação do IP3, foram estudas as soluções que minimizassem a afetação de construções e/ou de atividades
económicas, nomeadamente os espaços de uso agrícola.
Conforme identificado ao nível do fator ambiental Ocupação Atual do Solo (Capitulo 1.8), as Áreas Florestais representam
mais de metade da ocupação total da faixa de inserção do IP3 (51,3%), as Áreas Agrícolas, representam cerca de 25% da
área total, e a Área Artificializada, representa cerca de 16% do total, com uma ocupação mais heterogénea entre os quatro
troços estudados.
O trecho onde se verificam situações mais complicadas, em termos de afetação de áreas habitadas, localiza-se no Troço 2,
no Nó do Chamadouro e no Nó do Rojão Grande. No primeiro pela grande proximidade a duas moradias ao km 78+400
(necessitando de muros de contenção para que não sejam expropriadas e no segundo com afetação muito significativa de
moradia e parte significativa da propriedade, cerca do km 79+975 ao km 80+150. Neste trecho também se localizam mais
duas moradias do lado esquerdo da via, estando prevista a construção de um muro de suporte.
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Figura 1.53 – Duas habitações (uma de cada lado da via) no nó do Chamadouro
A afetação física da propriedade onde se insere a habitação ao km 79+975, ainda que o Projeto tenha introduzido alterações
de forma a não ter de demolir a habitação, tornará a sua utilização pouco viável, dado ficar envolvida pelo anel formado
pelos ramos do Nó.

Figura 1.54 – Habitação Ilhada pelos Ramos do Nó de Rojão Grande
No conjunto, a área total prevista para expropriação é de 93,528 ha, na Solução 1 que considera a duplicação do atual
IP3 em toda a sua extensão, e de 149, 43 ha, na Solução 2 que considera a duplicação do IP3 associada à variante Nascente
em Santa Comba Dão, que contempla a Alternativa Nascente a Santa Comba Dão. A Solução 2, representa,
comparativamente à Solução 1, um acréscimo de cerca de 60% de área a expropriar, o que se deve essencialmente ao
corredor do traçado novo da variante.
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Na Solução 2, a Alternativa Nascente a Santa Comba Dão interceta a Ecopista do Dão, junto ao caminho CM1564 e junto à
ponte da antiga Linha Ferroviária do Dão que faz a travessia do rio Dão. Esta Ecopista, com 49 km, entre Santa Comba Dão
e Viseu, é a mais comprida de Portugal.
Importa ainda sublinhar que, tendo os traçados sido objeto de análise por parte das autarquias (também representadas pelas
CIM’s – Comunidades Intermunicipais) foram dadas e integradas sugestões para os restabelecimentos, para os nós, tendo
igualmente sido tomada uma posição sobra a Variante Nascente, considerando-a como viável.
Tendo em consideração a extensão total do traçado e a fase a que este relatório se reporta, apresentam-se de seguida os
principais constrangimentos identificados no que respeita ao alargamento e requalificação para os Troços em apreço.
1.11.4.1 T0 – Troço Penacova - Lagoa Azul (km 59 ao km 77) - Requalificação
A requalificação do IP3 realizada no troço compreendido entre o km 59+000 e km 77+000, correspondendo a cerca de 18
km de extensão. Este troço corresponde ao trecho mais sinuoso do IP3 mais sinuoso devido à orografia e outros acidentes
naturais, pois o IP3 está implantado na encosta do Rio Mondego, efetuando-se duas travessias sobre o Rio Mondego, com
obras de arte com grande viés, atualmente com os trabalhos de requalificação bastante avançados.
Neste troço existem 7 nós de ligação à rede viária local, correspondendo regra geral a nós de ligação com geometria muito
condicionada atualmente, pelo que as intervenções de requalificação terão impactes negativos e temporários na fase de
construção e impactes positivos permanentes na fase de exploração.
Nas obras de arte existentes no troço a requalificar do IP3 está prevista apenas a análise da viabilidade da instalação de
guardas de segurança com capacidade de retenção de acordo com a NP-EN1317 em quatro obras de arte que não dispõem
atualmente de guardas de segurança, pelo que não se prevê que possa ocorrer afetação significativa ao nível da mobilidade
local e regional.
Essas quatro obras são as Passagens Inferiores aos km 67+600 e 71+790, a Ponte sobre o Rio Alva ao km 65+280 e o
Viaduto ao km 67+409. Neste momento estas obras já foram objeto de algumas beneficiações no âmbito da empreitada em
curso.
O Troço 0 a requalificar inicia-se, portanto ao km 59+000, antes do Nó de Penacova. Até ao Nó de Penacova, situado cerca
do km 60, o perfil transversal do IP3 apresenta uma via de circulação no sentido Souselas – Viseu e duas vias no sentido
inverso.

Fotografia 1.17 – Início do Troço 1, ao km 79+000, no sentido IC/2 Viseu, foto no sentido Viseu/IC2.
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Entre o início do T0 e a área de descanso, cerca do km 60+050, o perfil do IP3 apresenta uma via de circulação no sentido
Sousela – Viseu e duas no sentido inverso. No decorrer dos trabalhos em campo (26 e 27 de novembro 2020) este trecho
do T0 no sentido ascendente ainda tinha obras a decorrer no separador central e no talude, pelo que a circulação apenas
de fazia por uma das duas vias existentes neste sentido, conforme as fotografias seguintes mostram.

Fotografia 1.18 – Suporte de talude, cerca do km 59+050, com via à direita vedada à circulação, sentido Viseu/IC2

Fotografia 1.19 – Estabilização de Talude, cerca do km 59+150, com estrangulamento físico da via mais à direita,
sentido Viseu/IC2

Fotografia 1.20 – Suporte de talude, com final de condicionamento da via esquerda e início do condicionamento
da via mais à direita, cerca do km 59+700, sentido Viseu/IC2
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Fotografia 1.21 – Passagem Superior, cerca do km 59+800 (estrada EM 591), e condicionamento da via esquerda,
sentido ascendente, Viseu/IC2

Fotografia 1.22 – Área de repouso “Bar 21”, cerca do km 59+500

Fotografia 1.23 – IP 3, cerca do km 60+050, com área de repouso no lado esquerdo da via, sentido Viseu/IC2

Fotografia 1.24 – Viaduto do Nó de Penacova, cerca do km 60+750, com condicionamento de circulação na via
esquerda, sentido Viseu/IC2
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Fotografia 1.25 – Aproximação à saída do IP3 no Nó de Penacova, cerca do km 61+000, sentido Viseu/IC2

Fotografia 1.26 – IP3, sentido ascendente (Viseu/IC2), com duas vias nesse sentido e uma via no sentido oposto
No trecho inicial do T0, até ao Nó de Penacova, as obras de requalificação da plataforma encontram-se numa fase adiantada,
estando em curso intervenções de suporte do talude direito (sentido ascendente, o que condiciona a utilização de uma das
vias existentes neste sentido. Nesta fase de construção, ainda se registam impactes negativos na circulação de veículos,
diretos temporários, reversíveis, de moderada probabilidade, de magnitude moderada e globalmente pouco significativos a
significativos, considerando que a maior afetação ocorre num trecho da ordem dos 1 000 metros.
Para a fase de exploração, o impacte reverte-se, sendo positivo, permanente, irreversível, de elevada probabilidade, de
magnitude elevada e globalmente muito significativos.
A partir do Nó de Penacova até à ponte sobre o rio Mondego, antes do Nó de Cunhedo, as intervenções no IP3 estão em
fase bastante avançada e não se regista afetação significativa na circulação nesta via.

Fotografia 1.27 – Entroncamento para a estrada N2 e estrada municipal M534, cerca do km 64+750.
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Fotografia 1.28 – Reversão de via dupla, na descida passa a via dupla, no sentido Viseu/IC2, e na subida para a
dupla (via de lentos), no sentido IC2/Viseu, cerca do km 67+500
Cerca do km 67+100 foram aplicadas barreiras acústicas no lado direito da plataforma (sentido IC2/Viseu, dada a
proximidade de construções à via, configurando um impacte positivo, permanente, irreversível, de moderada probabilidade,
de moderada magnitude e globalmente significativo, dado minimizar a incomodidade associada ao ruído do tráfego.

Fotografia 1.29 – Passagem superior de peões, cerca do km 67+000

Fotografia 1.30 – Aplicação de barreiras acústicas, cerca do km 67+100 (L.Dir.), sentido IC2/Viseu
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Fotografia 1.31 – Início da redução de duas para uma via, cerca do km 67+850, sentido descendente, Viseu/IC2
Ao km 68+000 existe um viaduto que transpõe o IP3 no Nó com o IC6, estando prevista a instalação de barreiras de
segurança, não se prevendo que possa afetar a normal exploração no IP3.

Fotografia 1.32 – Nó e Viaduto do IC6, ao km 68+000

Fotografia 1.33 – Entroncamento para Alto das Lamas, cerca do km 68+250
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Fotografia 1.34 – Caminho lateral, cerca do km 69+100, sentido Viseu/IC2

Fotografia 1.35 – Restabelecimento de caminho, cerca do km 69+200, e ponte no rio Mondego, sentido IC2/Viseu

Fotografia 1.36 – Acesso a Cunhedo (Rua Principal) e Ponte no rio Mondego, sentido Viseu/IC2
Para o resto do desenvolvimento deste troço realizaram-se estudos de alteração do Nó de Cunhedo, beneficiação do acesso
florestal ao km 70+520 e estudo de caminhos entre o Nó de Oliveira do Mondego e Penacova. A construção do Nó de
Cunhedo visa eliminar a interseção de nível existente com viragens à esquerda no IP3 e a permitir os acessos a dois parques
de estacionamento a construir, um de cada lado do IP3. Os parques de estacionamento visam eliminar o estacionamento
de veículos ligeiros e pesados na berma do IP3 nesta zona, o que constitui um impacte positivo em termos de segurança
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e fluidez de tráfego, direto, permanente, irreversível, de elevada probabilidade, de magnitude moderada e significativo,
passível de medidas de compensação pela afetação de terrenos de uso agrícola.
O Ramo B de acesso ao parque de estacionamento P2 desenvolve-se sobre um caminho rural existente, fazendo a sua
requalificação de molde a permitir a circulação de viaturas pesadas. A afetação de parcelas com uso agrícola, para a
implementação das vias de desaceleração e estacionamento P2, constitui um impacte negativo, direto, permanente,
irreversível, de elevada probabilidade, de magnitude moderada e significativo. O estacionamento P1 localiza-se numa
parcela de terreno contígua à construção existente (residencial e comércio), que já era utilizada como estacionamento
informal.
O parque de estacionamento P1 terá capacidade para 18 veículos ligeiros e a sua execução inclui uma obra de contenção
à volta para manutenção das construções e caminho na proximidade. O parque P2 terá capacidade para 5 veículos pesados
e 20 veículos ligeiros. O Caminho existente do lado direito do IC3 afetado pela construção deste Nó será restabelecido, pelo
que a sua afetação na fase de construção terá um impacte negativo, direto, temporário, reversível, de elevada probabilidade,
de magnitude baixa e pouco significativo.

Nó de Cunhedo, cerca do km 69+800. UF Oliveira do Mondego e Travanca do Mondego, concelho de Penacova.

Fotografia 1.37 – Nó de Cunhedo – Ramo B, acesso a Parque de Estacionamento P2, lado esquerdo da via (sentido
Viseu – Souselas).
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No lado esquerdo do IP3, cerca do km 70+520, localiza-se um caminho florestal geralmente utilizado por veículos pesados
de transporte de madeira. Neste local foi definida uma via de aceleração aproveitando a plataforma existente, para aumentar
as condições de segurança rodoviária na entrada dos veículos no IP3. Por outro lado, foi proposta a proibição de entrada de
veículos através do IP3 neste caminho, face ao reduzido raio de curvatura incompatível com os veículos que utilizam este
acesso. As intervenções propostas configuram um impacte positivo , direto, permanente, irreversível, de moderada
probabilidade, de magnitude moderada e significativo, dado contribuir para a melhoria da segurança rodoviária nesta via.

Acesso florestal ao km 70+520, UF de Mortágua, Vale de Remígio, Cortegaça e Almaça, concelho de Mortágua

Caminho Paralelo 1, entre km 68+300 (acesso a Alto das Lamas) e km 68+000, UF Oliveira do Mondego e Travanca do
Mondego, concelho de Penacova.

Fotografia 1.38 – IP3 - Final do Caminho Paralelo 1 (à direita das guardas de proteção), no arruamento que liga
Alto das Lamas ao IP3.
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Fotografia 1.39 – N Nó da estrada EN 228 com IP3, cerca do km 73+900
A estrada EN 228 e a estrada Municipal M532, pela barragem da Aguieira, têm sido utilizadas como desvio nas situações
em que as intervenções no IP3 não permitem a circulação nos dois sentidos, o que constitui um impacte negativo, direto,
temporário, reversível, de probabilidade elevada, de magnitude moderada a elevada e globalmente significativo, dado
agravar o binómio distância/tempo. Este impacte apenas ocorre na fase de construção.

Fotografia 1.40 – Hotel Monte Rio Aguieira, com sinalização de desvio para o IP3, cerca do km 73+900

Fotografia 1.41 – IP3, sinalização de fim de desvio (no sentido IC2/Viseu)
Cerca do km 73+950, com construções à direita de caminho paralelo (Rua Alto da Serra), cerca do km 74+150
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Fotografia 1.42 - Plataforma do IP3, cerca do km 75+000, com duas vias no sentido ascendente (IC2/Viseu) e uma
via no sentido inverso

Fotografia 1.43 – Construção no lado direito da via e do caminho paralelo (sentido Viseu/IC2), cerca do km 76+400
Neste trecho do T0 realizam-se intervenções na rede rodoviária que se conecta com o IP3, designadamente no acesso à
unidade hoteleira “Montebelo Aguieira Lake Resort & Spa (L. Dir.) e restaurante “Lagoa Azul” (L.Esq.), no sentido IC2/Viseu.
Neste local as intervenções estão em fase de finalização, não ocorrendo constrangimentos na normal circulação de veículos.

Fotografia 1.44 – Aproximação de nó para unidade hoteleira
Lado direito da via, cerca do km 75+800 (sentido IC2/Viseu) e estabelecimento de restauração, no lado contrário da via.
Após este nó de ligação, o IP3 atravessa a albufeira da Barragem da Aguieira, no rio Mondego, cerca do km 76+000, numa
ponte nova com uma via em cada sentido, construída no lado direito da antiga, que se encontra bloqueada à circulação.
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Fotografia 1.45 - Travessia da Albufeira da Aguieira – ponte nova e ponte antiga

Fotografia 1.46 – Área de serviço, cerca do km 76+500. Plataforma do IP3 com uma via em cada sentido
O troço T0 termina após a área de serviço, ao km 77+000, onde se inicia o troço T2 – Lagoa Azul – Santa Comba Dão.
Em síntese, as intervenções a promover no Troço 0 do IP3, entre Penacova (km 59+000) e Lagoa Azul (km 77+000), não
comportam a afetação de construções. As reabilitações promovidas neste troço visaram também a melhoria das condições
de segurança no Nó de Cunhedo, a beneficiação de um acesso florestal e de dois caminhos paralelos, a colocação de
barreiras acústicas e o restabelecimento do acesso a Cunhedo.
Nas obras de arte existentes está prevista a análise da viabilidade da instalação de guardas de segurança com capacidade
de retenção em quatro obras de arte que não dispõem atualmente destas guardas: Passagens Inferiores aos km 67+600 e
71+790, a Ponte sobre o Rio Alva ao km 65+280 e o Viaduto ao km 67+409.
Assim, no Troço 0 a avaliação global de impactes considera a ocorrência de impactes negativos durante a fase de
construção, temporários e reversíveis, de magnitude baixa a moderada e pouco significativos a significativos. No entanto,
para a fase de exploração os impactes serão globalmente positivos e permanentes, de magnitude moderada a elevada
e significativos a muito significativos, uma vez que irão promover o incremento da segurança rodoviária, a criação de parques
de estacionamento fora da berma do IP3 e melhorar o binómio distância/tempo.
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1.11.4.2 T1 - Troço IC2 – Penacova (km 43 ao km 59)
O Troço 1 tem cerca de 16 km de extensão e inicia-se ao km 43+000, em pleno Nó com o IC2, e termina ao km 59+000, na
descida que antecede o Nó de Penacova. Ao longo do seu desenvolvimento, o IP3 articula-se com a rede viária existente
mediante 4 (quatro) nós de ligação, com diferentes configurações, nomeadamente:
▪ Nó com o IC2 – km 43+428;
▪ Nó de Souselas – km 47+234
▪ Nó de Lorvão – km 53+868;
▪ Nó do Buçaco – km 56+668.
Neste troço está previsto restabelecer algumas vias e caminhos, que no âmbito da duplicação do atual IP3 serão afetados
na fase de construção. Assim, foi identificada a necessidade de prever 16 restabelecimentos mediante obras de arte, tipo
passagens superiores, passagens inferiores e passagens agrícolas que permitam assegurar o desnivelamento das mesmas,
garantido, deste modo, a manutenção das circulações existentes. Neste troço também se encontra em serviço uma
Passagem Superior de Peões ao km 51+595, estando prevista a sua substituição.
Durante a fase de construção, prevê-se que durante a inoperacionalidade das passagens superiores atualmente existentes,
no período que medeia a desativação das atuais e a entrada em exploração das futuras, seja necessário utilizar caminhos
alternativos como desvios provisórios, com extensões variáveis. Assim, as intervenções ao nível das obras de arte, na fase
de construção, terão impactes negativos no binómio distância/tempo, diretos, temporários, reversíveis, de elevada
probabilidade, de magnitude baixa a moderada e pouco significativos a significativos. Para minimizar este impacte negativo,
será necessário sinalizar adequadamente os desvios temporários de tráfego a realizar e garantir a mobilidade entre as
localidades a norte e a sul do IP3.
Na fase de exploração, as intervenções promovidas nas obras de arte terão impactes positivos na segurança rodoviária
e pedonal e terão reflexos no incremento da mobilidade entre os aglomerados locais, sendo um impacte positivo, direto,
permanente, irreversível, de magnitude moderada e significativo.
De seguida enquadram-se os trechos do Troço 1, evidenciando as situações identificadas como problemáticas e/ou
potencialmente problemáticas, tendo em conta os impactes negativos esperados e, também, evidenciando os impactes
positivos esperados para a fase de exploração.
No início do Troço 1 (km 43+000 ao km 43+700), a atual plataforma do IP3 apresenta um perfil transversal constituído por
duas vias em cada sentido, pelo que não se prevê qualquer alargamento da mesma. Entre o km 43+850 e o km 44+635, a
atual plataforma apresenta via de lentos do lado direito (Sentido IC2/Viseu), pelo que a totalidade do alargamento será feita
para o lado esquerdo, não se identificando quaisquer constrangimentos ao mesmo. A ocupação marginal restringe-se a uma
rede de caminhos paralelos, que será restabelecida após a sua afetação pelas terraplanagens necessárias à duplicação da
via, configurando um impacte negativo, direto, temporário, reversível, de elevada probabilidade, de magnitude baixa e pouco
significativo.
Cerca do km 43+510 existe uma passagem agrícola (PA) a afetar pelo alargamento da via. Esta PA será alargada
(Restabelecimento 1), pelo que o impacte negativo, será temporário e reversível e apenas ocorrerá na fase de construção.
Cerca do km 44+885 existe uma passagem agrícola (PA) que estabelece a ligação entre dois caminhos paralelos nos dois
lados do IP3. O alargamento da via implica a sua afetação e respetivo alargamento (Restabelecimento 2), configurando um
impacte negativo, temporário e reversível, de moderada probabilidade, de baixa magnitude e pouco significativo. na fase de
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construção. Os impactes negativos decorrentes da afetação das passagens agrícolas, para acompanhar o alargamento da
via, serão anulados com o início da sua exploração.
Cerca do km 44+635 termina a via de lentos, localizada à direita da plataforma, passando a existir do lado esquerdo, mas o
alargamento continuará a efetuar-se para o lado esquerdo, a fim de preservar a ocupação existente à direita da plataforma
no atravessamento de Souselas, devido à ocupação existente no lado direito da plataforma.

Passagem Agrícola, Restabelecimento 2, km 44+885. UF de Souselas e Botão, concelho de Coimbra.
A ocupação no lado direito da via consiste em 3 moradias isoladas, adjacentes ao IP3, assim como as respetivas servidões.
No lado esquerdo da via também existem 2 habitações mais próximas da via, mas suficientemente afastadas para encaixar
o alargamento da via sem a afetação direta das habitações. As referidas moradias localizam-se a norte da Estrada Municipal
538 (Rua Nova dos Sargaçais), que cruza o IP3 em passagem inferior, cerca do km 45+492, na povoação de Souselas.
Uma vez que o alargamento para duplicação do IP3 ocorrerá do lado esquerdo, será minimizada a afetação das habitações
localizadas mais próximas da via, no lado direito.
Durante a fase de construção, ocorrerão impactes negativos ao nível da mobilidade na Estrada Municipal 538, no decorrer
da intervenção da PI, e no núcleo residencial localizado na proximidade desta estrada municipal e que ladeiam o IP3. Os
impactes negativos serão diretos, temporários e reversíveis, de moderada probabilidade, de magnitude baixa a moderada e
pouco significativos a significativos, uma vez que poderão condicionar temporariamente o normal fluxo de pessoas e veículos
entre as localidades localizadas nos dois lados do IP3 e fazer aumentar os tempos de deslocação.
Na fase de exploração, será revertida a afetação na PI da estrada EM 538, mas será expectável que ocorra um acréscimo
de incomodidade nas habitações mais próximas da via, provocadas pelo eventual aumento de velocidade máxima permitida
neste troço do IP3.
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Passagem inferior (PI) na Estrada Municipal 538 (Restabelecimento 3) e habitação no lado direito e proximidade da via. UF
de Souselas e Botão, concelho de Coimbra.

Fotografia 1.47 – Passagem Inferior (km 45+492) e construção existente ao km 45+500 (L. Dir)
Ao km 46+000 - o traçado inflete para nordeste, após o que transpõe o CM 1127, cerca do km 46+395, através de uma PI,
assegurando esta via a ligação por norte à localidade de Marmeleira e por sul à localidade de Souselas. Neste trecho do
troço, o alargamento continua previsto para o lado esquerdo da via, salvaguardando a ocupação do lado direito,
nomeadamente o espaço ocupado pelo Instituto Educativo de Souselas, e respetivo acesso, que se efetua mediante um
caminho paralelo adjacente ao IP3.
Durante a fase de construção poderá registar-se a afetação na ligação entre as localidades de Marmeleira e Souselas,
através do caminho CM 1127 e respetiva PI, sendo um impacte negativo, temporário e reversível, de moderada
probabilidade, de magnitude baixa a moderada e pouco significativo a significativo. Com a entrada em exploração da PI
restabelecida, o impacte negativo anula-se.
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Passagem inferior (PI) no caminho municipal CM 1127 (Restabelecimento 4 – cerca do km 46+395) e proximidade do espaço
ocupado pelo Instituto Educativo de Souselas, cujo acesso se efetua mediante um caminho paralelo adjacente ao IP3 (km
46+600, lado direito – sentido IC2/Viseu) - UF de Souselas e Botão, concelho de Coimbra.

Fotografia 1.48 – Instituto Educativo de Souselas, ao km 46+600 (L. Dir.)
O Nó de Souselas inicia-se cerca do km 46+600 e tem uma geometria do tipo trompete, com uma obra de arte em passagem
inferior. Este nó de ligação assegura a ligação à localidade de Souselas a sul e à localidade de Outeiro do Botão a nordeste
através da EN 336. Na zona da obra de arte, a plataforma do IP3 acomoda 1+2 vias de circulação sendo necessário alargar
a obra para comportar o novo perfil transversal tipo. A intervenção na PI (Restabelecimento 6) deverá causar perturbação
na circulação de veículos ligeiros e pesados, tendo em conta que a EN 336 serve as referidas localidades e as diversas
indústrias localizadas ao longo dessa via, principalmente no sentido de Souselas, configurando um impacte negativo, direto,
temporário, reversível, de probabilidade elevada, de magnitude moderada a elevada e de significativo a muito significativo,
tendo em conta o volume de tráfego que utiliza a EN 336 no acesso ao IP3.
Cerca do km 46+954 o IP3 interseta o C. F. Linha do Norte. Os alargamentos da plataforma previstos para dotar a via do
ramo de entrada no sentido Viseu/IC2 assim como a via de abrandamento do ramo de saída para o trafego que circula no
sentido IC2/Viseu com a extensão regulamentar vão implicar a necessidade de alargar a Passagem Inferior sobre a Linha
do Norte, o que terá um impacte negativo, direto, temporário reversível, de moderada probabilidade e de magnitude
moderada a elevada e significativo a muito significativo, em função da interferência com a velocidade de circulação das
composições ferroviárias na aproximação e transposição daquela obra de arte.
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Passagem Inferior do C. F. linha do Norte (km 46+954) e Nó de Sousela, com PI na estrada EN 336 (km 47+225). Uf de
Sousela e Botão, concelho de Coimbra

Fotografia 1.49 – IP3 - km 46+954, sentido IC2/Viseu
PI na travessia da LN (CF) (em cima). Estrada EN 336 (km 47+225), sentido Souselas (L. Esq.) e sentido Nó de Souselas/IP3
(L. Dir.)
Entre o km 47+500 e o km 48+960 - a plataforma existente acomoda 1+2 vias de circulação, tendo sido previsto o
alargamento para o lado esquerdo (sentido Viseu/IC2) até ao km 48+350, a fim de preservar a ocupação existente do lado
direito da via (parques de estacionamento de uma transportadora) assim como um poste de LMT implantado na proximidade
do atual IP3. No lado esquerdo da via também se localiza o parque de outra transportadora, mas uma distância superior até
à plataforma da via a alargar.
A estrada EN 336, no sentido da localidade de Outeiro do Botão a nordeste, cruza o IP3 em passagem inferior
(Restabelecimento 6 – km 48+400) e serve o parque de camionagem da transportadora a norte da plataforma do IP3,
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permitindo o acesso à localidade de Marmeleira (a sul, do lado esquerdo do IP3), para norte (sentido Pampilhosa
Luso/Buçaco) e para este, cruzando a localidade de Botão. Na continuidade desta estrada, volta a cruzar em passagem
inferior o IP3 (Restabelecimento 8, cerca do km 49+650), servindo as localidades localizadas no lado direito da via (Catraia,
Monte Redondo, etc.).

Estrada EN 336, parques de empresas transportadores e Restabelecimento 6, da PI na ligação à localidade de Botão (km
48+400). UF de Souselas e Botão, concelho de Coimbra

Fotografia 1.50 – Parque exterior da empresa “Transportes Broliveira”
(em cima) junto à EN 336 (L. Dir. do IP3) e acesso à empresa “TIFF Transportadora Internacional Felício & Filhos” (em baixo)
junto à PI da EN 336 (L. Dir. do IP3), vendo-se talude a estabilizar, com poste de LMT.
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Fotografia 1.51 – Estrada EN 336, sentido Botão
Com estabelecimento de materiais de construção (antigo parqueamento de transportadora) (cerca do km 48+250), poste de
LMT no lado direito do IP3 e poste de LMT do lado esquerdo do IP3.

Fotografia 1.52 – Estrada EN 336, PI cerca do km 48+400 (Restabelecimento 6), com acesso à transportadora TIFF
(L. Esq. Do IP3).

Fotografia 1.53 – EN 336, continuidade pelo lado esquerda da via,
Ligação a Marmeleira/Sousela/IP3 (sul); ligação a Pampilhosa Luso/Buçaco (norte) e a Botão (este), fazendo o
atravessamento em PI (Restabelecimento 8) para as localidades localizadas á direita do IP3.
Ao nível da mobilidade e acessibilidades locais a intervenção o alargamento da via para a esquerda e a estabilização do
talude (cerca do km 48+300) afetarão os caminhos paralelos 1 e 2, que são as serventias do parque de viaturas da
transportadora TIFF. Estes caminhos serão restabelecidos, pelo que o impacte negativo será direto, temporário, reversível,
de probabilidade elevada, de baixa magnitude e pouco significativo, desde que o faseamento das intervenções permita a
circulação de veículos entre o parqueamento e a EN 336.
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Por outro lado, o faseamento das intervenções que impeçam a utilização das passagens inferiores identificadas neste trecho
terá de ser de molde a não interditar em simultâneo a utilização das obras de arte no CM 1127 e EN 336, de molde a
minimizar o impacte negativo do acréscimo de tempo/distância na mobilidade entre os dois lados do IP3, minimizando o
impacte negativo, temporário e reversível associado.
Cerca do km 48+450, após a PI da EN 336, identificou-se um parque de merendas, entre um caminho que conecta com a
EN 336 e a base do talude esquerdo do IP3, no limite sul da localidade de Botão. Este parque de merendas encontrava-se
(27 de novembro de 2020) com falta de manutenção, estando substancialmente coberto por vegetação, conforme a fotografia
de detalhe ilustra. O projeto prevê uma intervenção naquele talude (aterro), pelo que a eventual afetação do parque de
merendas durante as ações construtivas terá um impacte negativo que deverá ser minimizado pela reposição da situação
inicial.

Fotografia 1.54 – Enquadramento do Parque de Merendas (PM),
Cerca do km 48+450, a partir da EM 336 (superior), detalhe do PM (meio) e enquadramento do extremo do caminho e talude
esquerdo do IP3, partir de Botão (inferior). Uf de Souselas e Botão, concelho de Coimbra
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Entre o km 48+450 e o km 49+300, onde se inicia a designada descida do Botão, localiza-se uma passagem agrícola (PA),
cerca do km 48+800. Esta PA é de uso maioritariamente pedonal, e tem um caminho a partir do largo da Capela de São
Sebastião e da Junta de Freguesia do Botão. O projeto prevê o alargamento da plataforma para o lado direito, pelo que esta
PA (Restabelecimento 7) também terá de ser alargada. Na Fotografia 1.55 enquadra-se a PA e o respetivo caminho, no
sentido Botão IP3.

Passagem agrícola (PA), cerca do km 48+800 (Restabelecimento 7). UF de Souselas e Botão, concelho de Penacova.

Fotografia 1.55 – Vista para acesso pedonal e passagem agrícola (PA), cerca do km 48+800 (Rest. 7)
Ao km 49+300, inicia-se um trainel com inclinação acentuada conhecido como a descida do Botão, zona de forte orografia.
Cerca do km 49+635, o IP3 transpõe a EM 535 através de uma passagem inferior. Esta via acompanha o IP3 ao longo de 3
km, localizando-se à direita do mesmo.

Estrada EM 535, passagem inferior (Restabelecimento 8), cerca do km 49+635, que estabelece a continuidade da EM 336
do lado direito do IP3. UF de Souselas e Botão, concelho de Penacova.
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Fotografias 1.56 – Estrada EM 535, vista para PI cerca do km 49+635
Para o lado direito do IP3 (cima); Rua Campo do Chão, caminho paralelo ao IP3, lado esquerdo), no sentido da Escapatória
(a estudar) (L. Esq.); Estrada EM 535, no sentido da localidade Botão, e continuidade pela estrada EM 336 (L. Dir); vista
para o IP3, sentido IC2/Viseu, a partir do Portão de Emergência (km 49+900) (baixo).
A afetação da PI à entrada da localidade de Botão, a repor pelo Restabelecimento 7, representa um impacte negativo, direto,
temporário, reversível, de moderada probabilidade, de magnitude baixa a moderada e pouco significativo, dado constituir
uma barreira física temporária na ligação entre os dois lados da Freguesia de Botão, separados pelo IP3, durante a fase em
que estiver interdita a circulação na fase de construção. Com a sua entrada em exploração, o impacte negativo anula-se.
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Fotografia 1.57 – Estrada EM 535, no limite da Freguesia de Botão/Coimbra e Figueira de Lorvão/Penacova, cerca
do km 50+280, com grande proximidade ao IP3.
A partir do km 50+600, na Freguesia de Lorvão, Penacova, o alargamento passa a fazer-se totalmente do lado esquerdo da
plataforma (sentido IC2/Viseu), mantendo-se desse lado até cerca do km 54+400, uma vez que a ocupação do lado direito
da plataforma tem maior expressão, especialmente entre o km 51+600 e o km 52+300, onde o IP3 se aproxima novamente
da EM 535 e contorna a povoação de Monte Redondo.
Cerca do km 50+950 localiza-se uma passagem agrícola que será afetada pelo alargamento da plataforma para a esquerda
(Restabelecimento 9). Esta PA permite transpor o IP3, ligando a EM 535 aos caminhos paralelos existentes do lado esquerdo
da via, pelo que a sua afetação durante a fase de construção terá um impacte negativo, direto, temporário, reversível, de
baixa probabilidade, de magnitude baixa e pouco significativo, dado a ocupação do lado esquerdo da via ser
predominantemente florestal e existirem outros acessos alternativos no lado norte do IP3. Com a sua entrada em exploração
da PA restabelecida, o impacte negativo anula-se.

Passagem agrícola (PA), cerca do km 50+900 (Restabelecimento 9). Freguesia de Lorvão, concelho de Penacova
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Fotografia 1.58 – Passagem Agrícola, cerca do km 50+900 (Restabelecimento 9), a partir da EM 535, com grande
proximidade da EM 535 e IP3

Localidade Monte Redondo – passagem superior de peões, cerca do km 51+600, a substituir por uma passagem superior
(PS 14 a construir) (Restabelecimento 9)
A substituição da passagem pedonal atualmente existente, que permite transpor o IP3 e fazer a ligação da EM 535 ao
caminho paralelo no lado esquerdo da plataforma configura um impacte negativo temporário e reversível na fase de
construção, e um impacte positivo, direto, permanente, irreversível de moderada probabilidade, de magnitude moderada e
significativo, uma vez que vai permitir a transposição do IP3 por veículos e não apenas por peões.

Fotografia 1.59 – Estrada EM 535 (L. Esq.) e Passagem Superior de Peões (L. Dir) (Restabelecimento 9), cerca do
km 51+600. Localidade Monte Redondo, freguesia de Lorvão, concelho de Penacova
Nas Fotografia 1.60 e Fotografia 1.61 evidencia-se a tipologia do IP3 neste trecho do Troço 1, com duas vias no sentido
IC2/Viseu e uma via no sentido oposto. Por outro lado, o lado direito da via tem povoamento disperso e a EM 535 corre
paralela ao IP3, verificando-se uma grande proximidade entre estas vias. O alargamento da plataforma será feito para o lado
direito, considerando o sentido Viseu/IC2, com afetação do Caminho Paralelo 13, que será restituído.
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Fotografia 1.60 – Plataforma do IP3 e estrada EM535 (L. Dir.) e Caminho Paralelo 13 (L. Esq.), sentido IC2/Viseu
(fotografia obtida a partir da passagem superior pedonal)

Fotografia 1.61 – Plataforma do IP3 e Caminho Paralelo 13 (L. Dir.) a restabelecer, sentido Viseu/IC2 (fotografia
obtida a partir da passagem superior pedonal)

Fotografia 1.62 – Detalhe do Caminho Paralelo 13, onde se desenvolverá o alargamento da plataforma do IP3
O alargamento da plataforma continuará a efetuar-se do lado esquerdo até ao km 54+400, onde passará a efetuar-se para
o lado direito de modo a não afetar o parque empresarial do Lorvão (Águas de Corgas – Buçaco com o respetivo perímetro
de proteção) e o respetivo acesso que se localiza adjacente ao atual IP3 ao longo de 300 m. O alargamento para a direita
permite ainda não interferir com a EM 535-2 junto ao km 54+900, dado a proximidade entre as vias.
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EM 535 e passagem superior (Restabelecimento 10), cerca do km 52+400. Freguesia Figueira de Lorvão, concelho de
Penacova
Cerca do km 52+400, será afetada a passagem superior, estando prevista a sua substituição (restabelecimento 10 /PS 15 a
construir). Esta PS desempenha um papel local importante, uma vez que permite transpor o IP3 entre a localidade Monte
Redondo (L. Dir.) e Alagoa (L. Esq.) nas proximidades do Nó do Lorvão. A afetação desta PS, na fase de construção, terá
um impacte negativo, direto, reversível, temporário de magnitude baixa a moderada e pouco significativo a significativo, dado
não caminhos alternativos asfaltados entre aquelas localidades, na envolvente mais próxima. Este impacte negativo revertese quando entrar em exploração a PS 15 a construir.

Fotografia 1.63 – Caminho EM 535 e Passagem Superior, cerca do km 52+400 (Restabelecimento 10)
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Fotografia 1.64 – Plataforma do IP3, com detalhe da passagem superior de peões (Restabelecimento 9), sentido
Viseu/IC2 (fotografia obtida a partir da passagem superior na EM 535)

Fotografia 1.65 – Plataforma do IP3, com caminho paralelo e construções (L. Dir.), sentido IC2/Viseu (fotografia
obtida a partir da passagem superior na EM 535
Cerca do km 52+260 localiza-se um recinto desportivo descoberto (L. Esq.) cujo acesso de processa por um caminho a
partir do EM 535 junto ao encontro norte (L. Esq.) da PS. A construção da nova PS vai afetar de forma permanente o início
do caminho de acesso ao equipamento desportivo, que será restabelecido por um novo caminho a construir junto ao EM
535, do lado da povoação Alagoa (lado norte do IP3). Assim, a fetação do acesso ao equipamento desportivo (Fotografia
1.66) terá um impacte negativo, direto, reversível, temporário, de probabilidade elevada, de magnitude baixa e pouco
significativo. Este impacte reverte-se com a entrada em exploração do caminho lateral a construir.
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Fotografia 1.66 – Equipamento desportivo localizado no lado direito do IP3 (sentido Viseu/IC2), com detalhe do
acesso e do campo de jogos (cerca 52+260), freguesia Figueira de Lorvão, Penacova
O Nó de ligação do Lorvão desenvolve-se aproximadamente entre o km 53+500 e o km 54+300, sendo a transposição da
EM 535 garantida mediante uma Passagem Superior ao km 53+865 que será substituída por uma obra de arte nova. Neste
Nó, o alargamento da plataforma continua a ser feito para o lado esquerdo, no sentido IC2/Viseu, e os ramos de ligação ao
IP3 e caminhos paralelos serão intervencionados. Junto à Passagem Superior (Restabelecimento 11), no lado direito,
localiza-se um parque de camionagem vedado que não será afetado.
Os Caminhos Paralelos (15, 16 e 17) serão afetados pelas intervenções de escavação e/ou aterro, sendo restabelecidos. A
intervenção no Nó do Lorvão (cerca do km 53+875) terá impactes ao nível da mobilidade, dado afetar a estrada EM 535 na
ligação a Alagoa (lado noroeste do IP3) e na ligação a Telhado (lado sudeste do IP3). Os Ramos de entrada e saída do IP3
também serão intervencionados, nos dois lados da plataforma. Os impactes serão negativos na fase de construção, diretos,
temporários, reversíveis, de moderada probabilidade, de magnitude moderada e pouco significativos a significativos,
considerando o efeito de barreira física na ligação das localidades localizadas nos dois lados da via, enquanto a nova PS
não entrar em exploração. Após a conclusão das intervenções o impacte anula-se.
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EM 535 e passagem superior (Restabelecimento 11), cerca do km 53+865. Freguesia Figueira de Lorvão, concelho de
Penacova

Fotografia 1.67 – Plataforma do IP3, com Ramo B (cerca do km 53+700), sentido Viseu/IC2 (fotografia obtida a
partir da passagem superior na EM 535 (Restabelecimento 11)

Fotografia 1.68 – Plataforma do IP3, sentido IC2/Viseu, parque de camionagem e Caminho Paralelo 17 (fotografia
obtida a partir da passagem superior na EM 535 (Restabelecimento 11)
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Fotografia 1.69 – Passagem Superior, cerca do km 53+865, na EM 535 (Restabelecimento 11)

Fotografia 1.70 – Nó de Lorvão, enquadramento dos Ramos de ligação ao IP3 e à EM 535, no sentido Coimbra /
Alagoa /Monte Redondo (Restabelecimento 11.1)
Entre o km 53+900 e o km 56+200 a plataforma existente dispõe de duas vias na faixa da esquerda. Após o km 54+400 o
alargamento da plataforma passará a efetuar-se para o lado direito de modo a não afetar o parque empresarial do Lorvão e
o respetivo acesso que se localiza adjacente ao atual IP3 (Fotografia 1.71) ao longo de 300 m. O alargamento para a direita
permite ainda não interferir com a EM 535-2 junto ao km 54+900 (seção mais desfavorável), dado a proximidade entre as
vias.
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EM 535-2 e passagem superior (Restabelecimento 12), cerca do km 54+700, e restabelecimento do acesso ao Parque
Empresarial (Restabelecimento 11.2). Freguesia Figueira de Lorvão / Sazes do Lorvão, concelho de Penacova

Fotografia 1.71 – Passagem Superior na EM 535-2 e acesso ao Parque Empresarial do Lorvão (L. Esq. Do IP3)

Fotografia 1.72 – IP3, com duas faixas no sentido Viseu/IC2,
Caminho de acesso ao Parque Empresarial (Rest. 11.2), com infraestruturas enterradas

Fotografia 1.73 – IP3, cerca do km 54+700, no sentido IC2/Viseu (foto obtida a partir da PS, Rest. 12)
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Fotografia 1.74 – IP3, cerca do km 54+700, no sentido Viseu/IC2.
Parcela agrícola (vinha) a afetar pelo alargamento da plataforma e estabilização de talude (L. Esq.)
Neste trecho do Troço 1, será afetada a estrada EM 535-2 e caminhos paralelos durante a fase de construção, mas que
serão restabelecidos, registando-se impactes negativos, diretos, temporários, reversíveis, de moderada probabilidade, de
magnitude moderada e pouco significativos a significativos. Após a conclusão das intervenções o impacte anula-se.
Ao nível da propriedade, também se destaca o impacte negativo pela afetação de uma parcela de vinha, devido ao
alargamento da plataforma para o lado direito (sentido IC2/Viseu) e estabilização do respetivo talude. Esta afetação deverá
ser minimizada pela aplicação de uma medida de compensação.

Caminho Paralelo a restabelecer (L.Dir. sentido
IC2/Viseu))

EM 535-2, entrada na freguesia Sazes do Lorvão, com PT
junto à placa

EM 535-2, sentido Figueira de Lorvão

EM 535-2, sentido Nó de Ligação do
Buçaco, grande proximidade entre as vias
(km 54+900)

Fotografia 1.75 – EM 535-2, Enquadramento de pontos sensíveis na EM 535-2, junto ao Parque Empresarial do
Lorvão
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Entre o km 56+300 e o km 57+000 (Nó de ligação do Buçaco), o alargamento da plataforma efetuar-se-á, para ambos os
lados, de maneira a minimizar a afetação da ocupação lateral existente quer do lado esquerdo quer do lado direito – zonas
empresariais. A intervenção na Passagem Inferior da estrada EN 235 na transposição do IP3 e as intervenções nas Rotundas
1 e 2 poderá condicionar o acesso à Estação de Serviço e a outros equipamentos e áreas comerciais existentes no lado
norte do IP3, o mesmo se verificando no lado sul da via, comportando impactes negativos, diretos, temporários, reversíveis,
de elevada probabilidade, de magnitude moderada a elevada e significativos a muito significativos. A provável afetação do
normal acesso à Estação de Serviço deverá ser minimizada, pelo estabelecimento de acessos alternativos, pelos dois
sentidos do IP3.
Após a conclusão das intervenções os impactes revertem-se, verificando-se uma melhoria das atuais condições de
circulação no Nó de ligação do Buçaco, o que representará um impacte positivo.

EN 235 e passagem inferior (PI) (Rest. 13), cerca do km 56+650, no Nó do Buçaco. Freguesia Sazes do Lorvão, concelho
de Penacova

Fotografia 1.76 – IP3, aproximação ao Nó do Buçaco, sentido Viseu/IC2, cerca do km 56+650

Fotografia 1.77 – I P3, Nó do Buçaco, com ocupação dos dois lados da via, sentido Viseu/IC2, cerca do km 57+250
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Fotografia 1.78 – Nó do Buçaco, Rotunda 1 (L. Dir.) e Passagem Inferior (L. Esq.)
Cerca do km 57+375, o IP3 é transposto por um caminho (Rua Principal) em passagem superior a substituir (Rest.14).
Este caminho liga duas pequenas localidades, Palmazes a norte e Casalito a sul. A intervenção nesta obra de arte terá
um impacte negativo na mobilidade, direto, temporário, reversível, de baixa probabilidade, de baixa magnitude e pouco
significativo, uma vez que as duas localidades também estão ligadas pela estrada EN 235.

Caminho (Rua Principal) e passagem Superior (Rest. 14), cerca do km 57+375. Freguesia Sazes do Lorvão, concelho de
Penacova

Fotografia 1.79 – Caminho (Rua Principal), entre Casalito e Palmazes, com passagem superior a substituir (Rest.
14), e grande proximidade de vias (L. Esq.)
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Passagem Agrícola (Rest. 15), cerca do km 58+150, junto à localidade Santo António. Freguesia de Penacova, concelho de
Penacova

Passagem Agrícola (Rest. 16), cerca do km 58+150, junto à localidade Santo António. Freguesia de Penacova, concelho de
Penacova
Em síntese, as intervenções a promover no Troço 1 do IP3, entre o Nó com o IC2 (km 43+000) e a descida que antecede o
Nó de Penacova (km 59+000), não implicam a afetação de construções pelo alargamento da plataforma. Poderá verificarse um aumento da incomodidade nalguns espaços habitados mais próximos das frentes de obra, que poderão ser
minimizadas com medidas conducentes à redução de emissões (poeiras, ruído, etc.). Pontualmente, o alargamento da
plataforma e as intervenções em taludes e muros de contenção afetam terrenos com atividade agrícola, mas, na maioria das
situações essas intervenções apenas abrangem terrenos incultos, espaços florestais e/ou caminhos paralelos ao IP3.
A afetação da rede rodoviária, pela intervenção nas obras de arte, terá impactes negativos, mas temporários e reversíveis,
uma vez que todas as obras de arte afetadas serão restabelecidas (alargadas ou a construir), repondo as condições
anteriores de mobilidade. Por seu lado, os caminhos laterais afetados também serão repostos.
Assim, no Troço 1 a avaliação global de impactes considera a ocorrência de impactes negativos durante a fase de
construção, temporários e reversíveis, de magnitude baixa a elevada e pouco significativos a significativos. No entanto,
para a fase de exploração os impactes serão globalmente positivos e permanentes, de magnitude moderada a elevada
e significativos a muito significativos, uma vez que irão promover o incremento da segurança rodoviária, a melhoria dos nós
de ligação ao IP3 e das restantes ligações ao IP3, com melhoria das situações atuais.
1.11.4.3 T2 - Troço Lagoa Azul – Santa Comba Dão (km 77 ao km 86)
O Troço 2 tem cerca de 9 km de extensão e inicia-se ao km 77+000 e termina ao km 86+000 (km de exploração), na subida
para Tondela, após o nó de ligação a Santa Comba Dão. Este troço para além da significativa ocupação lateral apresenta
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pontos singulares de passagem que constituem grandes condicionantes à solução de duplicação, tais como a travessia da
ribeira do Vimieiro e a transposição do rio Dão.
Ao longo do seu desenvolvimento, o IP3 articula-se com a rede viária existente mediante 5 (cinco) nós de ligação, com
diferentes configurações, nomeadamente:
▪ Nó de Chamadouro;
▪ Nó de Rojão Grande;
▪ Nó com o IC12/A35;
▪ Nó de Óvoa;
▪ Nó de Santa Comba Dão.
Cerca do km 77+900 inicia-se o nó de ligação ao Chamadouro que assegura a ligação à localidade de Chamadouro a norte,
e à localidade de Oveiro a sul através da Rua Bairro Novo / Rua do Pedrão e Av. Cova do Ouro (antigos CM 1578 e CM
1579), respetivamente. Estas duas localidades comportam, respetivamente, 51 e 73 residentes (BGRI 2011).

Nó de Chamadouro, com Passagem Superior a substituir (PS 2 a construir), cerca do km 78+200. UF de Ovoa e Vimeiro,
concelho de Santa Comba Dão
No trecho inicial do T2, o alargamento da plataforma faz-se para o lado esquerdo da plataforma (sentido IC2/Viseu), em
função das várias condicionantes de ocupação, identificadas do lado direito da atual plataforma, a partir do Nó de
Chamadouro.
O alargamento continua a efetuar-se para o lado esquerdo da plataforma até cerca do km 80+000 em função das várias
condicionantes de ocupação, identificadas do lado direito da atual plataforma, nomeadamente:
Lado direito do IP3 (sentido IC2/Viseu)
▪ construções (moradia e anexos) junto ao ramo de saída do IP3 para a Rotunda 2, sentido IC2/Viseu (Rua do Bairro
Novo / Rua Pedrão) – construção da Rotunda 2 e intervenções nos Ramos;
▪ existência de uma estrutura de suporte de gabiões com cerca de 150 m em bom estado de conversão (cerca do km
78+275 ao km 78+425);
▪ proximidade de uma via paralela ao atual IP3 (Rua do Bairro Novo / Rua do Vale da Fonte) entre o km 78+300 e o Nó
do Rojão Grande;
▪ proximidade de uma moradia ao km 79+000 e acesso local e outra ao km 79+175);
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▪ e proximidade de um núcleo habitacional ao km 79+350 (Vale de Couço).
Lado esquerdo do IP3 (sentido IC2/Viseu)
▪ uma moradia junto ao ramo de entrada no IP3, pela Rotunda 1, cerca do km 78+100 da plataforma, sentido Viseu/IC2
(Av. Cova do Ouro, junto ao antigo traçado da N2) – construção da Rotunda 1, construção de um muro e intervenções
nos Ramos (Av. Cova do Ouro e Rua da Corga);
▪ existência de um posto de transformação (PT) no local de aterro entre o Ramo A da PS 2 (a construir) e a Rotunda 1
(Rua da Corga), cerca do km 75+200 da plataforma – construção da PS, Ramo A e Rotunda 1, intervenções nos
Ramos
▪ viveiro com estufas (Viveiros Florestais do Oveiro) e moradia cerca do km 78+400 (Rua da Corga) – alargamento da
plataforma e construção de um muro frontal à moradia;
▪ caminho paralelo 1 / Rua da Corga, cerca do km 78+750 ao km 79+900 – afetação e restabelecimento (Rest. 2) entre
cerca do km 78+400 ao km 78+500 e cerca do km 78+900 ao km 79+900.

Fotografia 1.80 – IP3, vista em direção a Viseu
com duas vias, moradias dos dois lados da via e início da estrutura de suporte de gabiões (em cima) / IP3, vista em direção
ao IC2 (Souselas), apenas uma via (em baixo)
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Estrutura de suporte existente e moradia (L. Dir.)

Detalhe de moradia na proximidade da via (km 78+350)

Moradia junto ao ramo de entrada no IP3, pela Rotunda 1 –
construção de muro frontal (L. Esq.)

Posto de transformação (PT Nº 13), Rua da Corga –

Viveiros Florestais do Oveiro (Rua da Corga) (L. Esq.)

Moradia (Rua da Corga) (cerca do km 78+400) –

local de aterro do Ramo A (L. Esq.)

construção de muro frontal (L. Esq.)

Fotografia 1.81 – Pontos críticos junto ao Nó de Chamadouro
Apesar das condicionantes de ocupação lateral à atual via, acima identificados, verifica-se viável a salvaguarda das
habitações não estando previsto expropriações de construções existentes. Para isso foi necessário proceder à reformulação
do Nó do Chamadouro por forma a minimizar a ocupação ao km 78+400 (sentido Viseu/IC2), dado a proximidade de uma
moradia contigua à rua da Corja, na proximidade do ramo de saída do nó de ligação do Chamadouro.
As intervenções no Nó de Chamadouro vão ter impactes negativos, durante a fase de construção, essencialmente ao nível
da afetação da mobilidade, dado não ser necessário proceder a expropriações de construções existentes. Assim, durante
esta fase, ao nível da mobilidade e efeito de barreira física, ocorrerão impactes negativos, diretos, temporários, reversíveis
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de probabilidade moderada, de magnitude moderada a elevada e pouco significativos, tendo em conta a sua incidência mais
a nível local.
Em termos de afetação de propriedade, as intervenções realizam-se maioritariamente sobre as vias existentes, sendo
necessário alargar as áreas ocupadas, de forma a acomodar o projeto. Assim, ao nível da propriedade, poderão ocorrer
impactes negativos, diretos, permanentes, irreversíveis de probabilidade baixa, de magnitude baixa e pouco significativos,
tendo em conta que deverão ser adotadas medidas de compensação.

Alargamento da plataforma para o lado esquerdo, com restabelecimento Rua da Corga (Caminho Paralelo 1) / Rua vale da
Fonte e localidade Vale de Couço (cerca de 60 residentes) (L. Dir.). UF de Ovoa e Vimeiro, concelho de Santa Comba Dão

Fotografias 1.82 – Moradia e acesso local (L. Dir. km 79+000)

Fotografia 1.83 – Moradia (L. Dir. km 79+175)

Fotografia 1.84 – Caminho Paralelo 1 (L. Esq. Km
79+200
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Restabelecimento Caminho Paralelo 1 (Rua da Corja/Rua da Serra do Santo) e substituição da Passagem Superior de
Peões, cerca do km 79+525. UF de Ovoa e Vimeiro, concelho de Santa Comba Dão
Cerca do km 79+525 prevê-se a substituição da Passagem Pedonal existente por uma Passagem Superior (PS 3) com as
dimensões compatíveis com o futuro IP3 duplicado.

Fotografia 1.85 – Passagem Superior de Peões, Caminho Paralelo 1 e forte ocupação no lado esquerdo do IP3
Entre o km 78+900 e o km 79+700 (lado direito) prevê-se o restabelecimento da Rua da Corja/Rua da Serra do Santo para
o alargamento da mesma. O restabelecimento desta via, que consiste essencialmente num desvio lateral, acarretará uma
faixa estreita de expropriação ao longo da zona empresarial do Rojão Grande, não se prevendo que possa interferir com o
normal funcionamento destes espaços (Fotografia 1.86).

Fotografia 1.86 – Desvio do Caminho Lateral 1 para acomodar o alargamento da plataforma
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O desvio do caminho Lateral 1 (Rua da Corja/Rua da Serra do Santo) para permitir o alargamento da plataforma do IP3 para
o lado esquerdo terá impactes negativos ao nível da mobilidade e da propriedade. O impacte negativo na mobilidade será
direto, temporário, reversível de baixa probabilidade, de magnitude baixa e pouco significativo, dada a reduzida ocupação
ao longo deste caminho. No entanto, deverá ser salvaguardado o acesso a três moradias com acessos locais a partir deste
caminho, localizadas entre cerca do km 79+350 e o km 79+550.
A afetação de propriedade, para desvio do Caminho lateral 1, terá um impacte negativo direto, permanente, irreversível, de
elevada probabilidade, de baixa magnitude e pouco significativo, uma vez que não afeta construções nem deverá afetar o
normal funcionamento do Parque Empresarial do Rojão Grande.
Entre o km 79+900 e 80+400, localizar-se-á o Nó do Rojão Grande, que permitirá desviar o tráfego das vias locais, contiguas
ao IP3, atualmente muito sobrecarregadas com tráfego pesado. De salientar que a forte ocupação lateral registada nesta
zona, acrescida de habitação dispersa, condicionou fortemente a geometria deste nó, acarretando ainda a implantação de
estruturas de contenção com vista à salvaguarda das construções existentes.

Nó do Rojão Grande, cerca do km 79+900 e km 80+400. UF de Ovoa e Vimeiro, concelho de Santa Comba Dão
Cerca do km 79+925, no Nó de Rojão Grande, o alargamento passa a ser do lado direito do IP3 (sentido IC2/Viseu), devido
a constrangimentos causados pela ocupação do lado esquerdo da via.
Das intervenções a realizar no Nó do Rojão Grande salientam-se as seguintes, que terão mais impacte ao nível
socioeconómico:
▪ substituição da atual Passagem Superior (cerca do km 79+500);
▪ construção de Rotunda 1 e respetivos Ramos, com afetação de propriedade privada com moradia, anexos e parcelas
agrícolas (cerca do km 79+975 ao km 80+150);
▪ construção de Passagem Superior (PS 4) e ramos de ligação às rotundas (cerca do km 80+150);
▪ construção da Rotunda 2, com afetação de propriedade (cerca do km 80+150).
Durante a fase de construção ocorrerá uma perturbação na mobilidade local e nas acessibilidades aos espaços habitados
e empresariais, configurando um impacte negativo, direto, temporário, reversível de elevada probabilidade, de magnitude
moderada a elevada e significativo a muito significativo, tempo em conta que as atividades empresarias presentes nessa
área são de alcance regional e internacional. No entanto, na fase de exploração o impacte reverte-se, sendo positivo, direto,
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permanente, irreversível de elevada probabilidade, de magnitude moderada a elevada e significativo a muito significativo,
considerando que as novas infraestruturas rodoviárias trarão uma melhoria ao nível da mobilidade local e regional.

Fotografia 1.87 – Enquadramento panorâmico do IP3 (sentido Viseu/IC2), com parques empresarias dos dois lados
do IP3
A afetação da propriedade privada com moradia, anexos e parcelas agrícolas (cerca do km 79+975 ao km 80+150) terá um
impacte negativo, direto, permanente, irreversível de elevada probabilidade, de magnitude elevada e muito significativo,
uma vez que, embora fossem introduzidas alterações de Projeto para que as intervenções poupassem a habitação familiar,
será criado um “efeito de ilha” a envolver a habitação e a propriedade também será substancialmente afetada.

Fotografia 1.88 – Enquadramento panorâmico do local a ocupar pela Rotunda 1 e respetivos acessos ao Caminho
Lateral e ligação ao IP3

Fotografia 1.89 – Enquadramento panorâmico do IP3 (sentido IC2/Viseu)
Com 3 moradias do lado esquerdo da via e construções do lado direito, para onde se dará o alargamento da plataforma
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Fotografia 1.90 – 3 moradias adjacentes à via – L. Esq (nota: foto inferior esq. Com autorização da proprietária, S.ª
Idalina, durante contacto casual)

Casal das Lameiras e Vendas do Sebo, passagens superiores a substituir ( Rest. 3 km 80+750 e Rest. 4 km 81+175). UF
de Ovoa e Vimeiro (poente) e Pinheiro de Ázere (nascente), concelho de Santa Comba Dão
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Fotografias 1.91 – Passagem Superior a substituir, cerca do km 80+750 (Rest. 3)
Rua Barreiros (CM 1573) entre as localidades Casal das Lameiras (nascente) e Cagido (poente) do IP3

Fotografia 1.92 – Perfil da plataforma 2x1
Com restabelecimento a fazer-se do lado esquerdo (sentido Viseu/IC2), vista obtida da PS ao km 80+750 para a PS ao km
79+950 (Nó de Rojão Grande) e moradias na proximidade da via
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Fotografia 1.93 – Perfil da plataforma 1x2
Via de lentos do lado direito (sentido IC2/Viseu), entre a PS ao km 80+750 (Rest. 3) e a PS ao km 81+175 (Rest. 4), com
ocupação do lado esquerdo (km 80+800)

Casal das Lameiras e Vendas do Sebo, passagens inferiores a substituir ( Rest. 5 km 81+600 e Rest. 6 km 81+800), ligação
Venda do Sebo a Souto. UF de Ovoa e Vimeiro (poente) e Pinheiro de Ázere (nascente), concelho de Santa Comba Dão
Cerca do km 81+300 assinala-se a proximidade entre uma via local (rua quinta do forno) e o atual IP3. O estudo prevê o
restabelecimento (Rest. 4 km 81+175) desta via e a implantação de um muro de contenção a fim de minimizar a ocupação
da parcela contigua ao atual IP3 onde está instalada um aviário de criação de perus. O espaço ocupado pelo
restabelecimento interfere apenas com uma construção que se encontra em estado de ruína.
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Fotografia 1.94 – Aviário de perus (picamilho), cerca do km 81+250 do IP3 (foto a partir da EN 2)

Fotografia 1.95 – Passagem inferior cerca do km 81+600 (Rest. 5)
(superior) e passagem inferior ao km 81+800 (Rest. 6) (inferior), entre as localidades Rojão Pequeno (nordeste) e Souto
(noroeste)
Entre o do km 81+300 e o km 82+225 - a plataforma existente do atual IP3 acomoda um perfil transversal tipo constituído
por 1x2, via de lentos do lado esquerdo. Até ao km 82+200 o alargamento da plataforma ocorrerá de ambos os lados da via
de forma a minimizar a afetação na travessia da povoação da Venda do Sebo constituída por núcleos habitacionais
dispersos.
Aproximadamente entre o km 81+675 e o km 81+740, lado esquerdo, identificou-se uma estrutura de suporte existente, em
gabiões, aparentando bom estado de conservação, na base do talude de aterro. Com a solução de duplicação do IP3, prevê244
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se a reformulação deste muro por forma a acomodar a duplicação do IP3 não se identificado necessidade de restabelecer
a via (Rua Mareco).

Fotografia 1.96 – Estrutura de suporte entre o km 81+675 e o km 81+740, lado esquerdo
Por se tratar da travessia de uma zona com características semiurbanas, constituída pelos aglomerados Rojão Pequeno,
Rojão Grande, Óvoa e Souto, destaca-se uma rede viária de expressão significativa constituída por acessos locais que
transpõem o atual IP3 mediante obras de arte tipo passagens superiores, inferiores e passagens pedonais que asseguram
o desnivelamento das vias intersetadas.

Trecho de caraterísticas semiurbanas, com passagens superiores de peões ao km 81+950 e km 82+175. UF de Ovoa e
Vimeiro, concelho de Santa Comba Dão
De um modo geral, prevê-se a substituição das obras de arte tipo passagens superiores e pedonais e o alargamento das
passagens inferiores, o que comporta impactes negativos ao nível da mobilidade e propriedade, respetivamente temporários
e permanentes. Os impactes negativos na mobilidade e acessibilidades locais serão diretos, temporários, reversíveis, de
probabilidade baixa, de magnitude baixa e globalmente pouco significativos, desde que o faseamento das intervenções não
inviabilize a utilização das duas passagens rodoviárias inferiores e das duas passagens pedonais superiores em simultâneo,
de forma a evitar o efeito de barreira física entre os dois lados do IP3.
A rede viária local é expressiva, pelo que os acréscimos de distância/tempo para circular entre os dois lados da via não
serão significativos, daí não se justificar considerar um impacte negativo nesse parâmetro.
Neste trecho, o alargamento da plataforma é feito para os dois lados da via, que tem muita ocupação lateral, no entanto, as
intervenções de alargamento da plataforma e das respetivas obras de arte não implicam a afeção/demolição de construções
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em uso (habitação e/ou atividades económicas). O Projeto prevê a construção de muros de contenção entre a plataforma e
as habitações mais próximas desta, após o alargamento para os dois lados.
Deste modo, os impactes negativos esperados serão maioritariamente ao nível da incomodidade em espaços habitados,
decorrentes das atividades construtivas. Assim, na fase de construção, os impactes serão negativos, diretos, temporários,
reversíveis, de probabilidade baixa a moderada, de magnitude baixa a moderada e globalmente pouco significativos e
pontualmente significativos, quando as ações construtivas ocorrem muito próximo de construções.
Na fase de exploração, poderá verificar-se algum aumento de incomodidade em espaços habitados, associado a um
eventual aumento no fluxo de tráfego rodoviário e no eventual aumento da velocidade máxima autorizada. Assim, para esta
fase, esperam-se impactes negativos ao nível da incomodidade em espaços habitados, indiretos, permanentes,
irreversíveis, de moderada probabilidade, de magnitude baixa a moderada e globalmente pouco significativos, desde que
sejam implementadas medidas conducentes à minimização de emissões (ruído e gasosas), que serão objeto de capítulos
específicos.
Na fase de exploração, os impactes positivos estarão associados à melhoria das acessibilidades locais e à melhoria do
binómio distância/tempo, que será um impacte indireto e de elevada probabilidade, globalmente muito significativo, dado ir
além da dimensão regional.

Fotografia 1.97 – Passagem Superior Pedonal ao km 81+950
Detalhe da ocupação do lado direito da plataforma (sentido IC2/Viseu). Construção de muro de contenção entre a plataforma
e a moradia.
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Fotografia 1.98 – Passagem Superior Pedonal ao km 81+950
Detalhe da ocupação do lado esquerdo da plataforma (sentido IC2/Viseu). Construção de muro de contenção entre a
plataforma e a moradia.
Entre as duas passagens superiores pedonais o espaço lateral é suficiente para o alargamento da plataforma e da obra de
arte, incluindo os taludes em aterro e/ou em escavação, conforme se observa pela Fotografia 1.99.

Fotografia 1.99 – Vista da plataforma entre as duas passagens pedonais
Cerca do km 82+300 inicia-se o nó de ligação entre a A35 e o IC12. Este nó será alvo de intervenções pontuais, tal como
apresentado no tomo dos nós de ligação, uma vez que entre o km 82+225 e o km 83+312 o perfil transversal tipo existente
já acomoda 1 faixa em cada sentido com 2 vias cada (2x2).

IP3 e Nó de ligação entre a A35 e o IC12
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Fotografia 1.100 – Nó com a A35/IC12 – Viaduto do Rojão sobre o IP3 (sentido IP 5 Mangualde)

Fotografia 1.101 – IP 3, sob o Viaduto do Rojão, descida para Santa Comba Dão

Passagem Superior ao km 83+700 a substituir (Rest. 7), Passagem Superior C. F. Linha da Beira Alta a substituir ao km
83+740 e ponte sobre a ribª do Vimeiro
O trecho final, do km 83+500 até ao km 86+000, apresenta condicionantes de várias ordens que conjugadas contribuem
para que a duplicação da plataforma se afigure de complexidade técnica elevada, em especial no troço compreendido entre
o km 83+500 e o Nó de Santa Comba Dão.
Lista-se abaixo as principais intervenções previstas para este trecho final:
▪ Substituição da Passagem Superior rodoviária ao km 83+700 e o restabelecimento da via local que lhe está afeta
(Fotografia 1.100);
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▪ Substituição da Passagem Superior ferroviária existente (Linha da Beira Alta) sobre o IP3, com a sua demolição
faseada (Fotografia 1.101) e construção de uma nova (dois tabuleiros independentes com dois tramos com a
colocação do apoio central no separador entre as faixas independentes); Esta intervenção reveste-se de particular
complexidade dada a necessidade de manutenção da circulação ferroviária e da existência de edificações na
proximidade;
− Construção de uma nova ponte sobre a ribª do Vimieiro destinada á faixa da esquerda (sentido Viseu/IC2);
− Construção de uma nova ponte sobre o rio Dão destinada à faixa da esquerda (sentido Viseu/IC2);
− Criação de uma faixa independente (sentido Viseu/IC2).
As obras de arte localizadas junto ao km 83+700 (PS rodoviária ao km 83+701 e PS ferroviária ao km 83+740) constituem
um ponto critico uma vez que a duplicação do atual IP3 obrigará à demolição das mesmas e a consequente substituição por
duas obras novas, designadamente:
▪ para a Passagem Superior rodoviária ao km 83+700 propõe-se a sua substituição por uma nova Passagem Superior
a construir lateralmente à existente;
▪ para a Passagem Superior ferroviária ao km 83+740, uma atenção especial deverá ser dada em função dos
condicionamentos devidos à necessidade de manutenção da circulação na linha da Beira Alta.
▪ Entre o km 83+800 e o 84+100 (Nó de Óvoa) – afetação parcial da Quinta da Memória (organização de eventos) pela
duplicação do traçado para o lado esquerdo devido às condicionantes anteriores das obras de arte referidas. Afetação
do estacionamento e dado edifício da receção associado a este estacionamento.
Quinta da Memoria

40418-PB-TG-0623-EIA-001 IG. IP3 - NÓ DE SOUSELAS (IC2) / NÓ DE VISEU (A25). DUPLICAÇÃO / REQUALIFICAÇÃO
PROJETO BASE. VOLUME 06 - ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL. TOMO 6.2 – RELATÓRIO SÍNTESE
SUB-TOMO 6.2.3 – AVALIAÇÃO DE IMPACTES, AVALIAÇÃO DE ALTERNATIVAS E MEDIDAS MITIGADORAS

249

Na parte final do troço, prevê-se a implantação de faixas independentes de modo a viabilizar o aproveitamento das pontes
existentes sobre a rib.ª do Vimieiro e sobre o rio Dão, para a acomodação da faixa direita (sentido IC2/Viseu) e a construção
de duas novas pontes para acomodar a faixa da esquerda (sentido Viseu/IC2).

Atual ponte sobre o rio Dão e ponte a construir, para acomodar a faixa esquerda, sentido Viseu/IC2

Fotografia 1.102 – Travessia do rio Dão

Fotografia 1.103 – Obras de arte ao km 83+700, passagem superior rodoviária e passagem superior ferroviária
(fonte: Google Earth)
A implantação da faixa independente (faixa da esquerda) afetará algumas construções existentes adjacentes á atual
plataforma, como é o caso das edificações localizadas à esquerda da plataforma, cerca do km 84+050 e do km 84+300
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(Fotografia 1.104). A afetação destas construções será um impacte negativo, direto, permanente, irreversível, de
elevada probabilidade, de magnitude elevada e significativo, considerando que tem um caráter muito localizado e que
deverão ser aplicadas medidas de compensação.

Fotografia 1.104 – Construções existentes – Afetação (L. Esq.)
Após transposição da ribeira do Vimieiro localiza-se o nó de ligação a Ova. Este nó apresenta-se muito condicionado quer
pela orografia existente, fortemente sinuosa, na dependência de duas importantes linhas de água (ribeira do Vimieiro e rio
Dão) quer pela forte ocupação lateral, nomeadamente o caso da EN2 que será necessário salvaguardar mediante uma
estrutura de contenção.

Fotografia 1.105 – Proximidade entre o IP3 e a EN2 (L. Dir. km 84+000)
Junto ao km 84+600 (km 1+500 da faixa independente – lado esquerdo), identifica-se outro ponto sensível - Uma estrutura
de contenção de altura significativa, destinada a preservar duas casas localizadas nessa encosta. Devido á introdução da
faixa existente não será possível preservar a estrutura de contenção existente pelo que a mesma será demolida e substituída
por uma outra também com o objetivo de manter as edificações. Do lado direito da plataforma assinala-se a proximidade à
capela de Santa Comba Dão (Fotografia 1.106).
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Fotografia 1.106 – Muro existente e capela (L. Dir. Km 84+625)
Cerca do km 85+000 inicia-se o Nó de Santa Comba Dão, não estando prevista qualquer alteração à sua configuração.
Também neste nó se prevê a melhoria das vias de aceleração e abrandamento quando o mesmo se afigura viável do ponto
de vista técnico/económico.
O traçado termina ao km 86 (km de exploração), numa subida acentuada (cerca de 6.05%) na ligação ao Troço 3 – Santa
Comba Dão/Viseu.
Em síntese, as intervenções a promover no Troço 2 poderão verificar-se um aumento da incomodidade nalguns espaços
habitados mais próximos das frentes de obra, que poderão ser minimizadas com medidas conducentes à redução de
emissões (poeiras, ruído, etc.). Pontualmente, o alargamento da plataforma e as intervenções em taludes e muros de
contenção afetam terrenos com atividade agrícola, mas, na maioria das situações essas intervenções apenas abrangem
terrenos incultos, espaços florestais e/ou caminhos paralelos ao IP3, com exceção na parte final, em Santa Comba Dão.
A afetação da rede rodoviária e ferroviária, pela intervenção nas obras de arte, terá impactes negativos, mas temporários e
reversíveis, uma vez que todas as obras de arte afetadas serão restabelecidas (alargadas ou a construir), repondo as
condições anteriores de mobilidade. Por seu lado, os caminhos laterais afetados também serão repostos. O restabelecimento
da ponte ferroviária da Linha da Beira Alta será mais complicado e poderá interferir com o normal funcionamento desta linha,
em termos de cumprimento de horários.
As intervenções a realizar no Nó do IC12/A35 poderão causar perturbações pontuais na normal fluidez desta via, mas não
serão de molde a causar constrangimentos significativos na sua exploração.
Assim, no Troço 2 a avaliação global de impactes considera a ocorrência de impactes negativos durante a fase de
construção, temporários e reversíveis, com exceção das duas construções afetadas, de magnitude baixa a elevada e pouco
significativos a significativos. No entanto, para a fase de exploração os impactes serão globalmente positivos e
permanentes, de magnitude moderada a elevada e significativos a muito significativos, uma vez que irão promover o
incremento da segurança rodoviária e a melhoria no binómio distância/tempo pela eliminação dos estrangulamentos no IP3,
nomeadamente no concelho de Santa Comba Dão.
1.11.4.4 T3 – Santa Comba Dão - Viseu (km 86 ao km 118)
O troço do IP3 designado por T3 – St.ª Comba Dão–Viseu implanta-se nos concelhos de Santa Comba Dão, Tondela e
Viseu, do distrito de Viseu. Tem uma extensão de cerca de 32 km e inclui 8 nós de ligação com a rede viária local,
nomeadamente:
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▪ Nó de Vila Pouca;
▪ Nó de Tondela Sul;
▪ Nó de Tondela Norte;
▪ Nó de Canas de Sta. Maria;
▪ Nó de Parada de Gonta;
▪ Nó de Fail;
▪ Nó de Vila Chã de Sá
▪ Nó da A25.
O Troço 3 inicia-se no atual km 86 do IP3, a norte de Santa Comba Dão e a cerca de 4 km a sul do nó de Vila Pouca, dando
continuidade ao Troço T2 – Lagoa Azul-Santa Comba Dão (km 59 ao km 77). Termina ao km 118+200, na passagem
superior que permite a interseção desnivelada com a autoestrada A25/IP5.
Nesta fase do estudo procedeu-se ao acerto do km inicial dando continuidade ao troço anterior. Assim, o km inicial do
Troço 3 que se apresenta é o 85+706.274, terminando ao km 117+722.274, perfazendo um total de 32 016.724 km.

Início do Troço T3, ao km 85+706
Até ao primeiro nó do troço, a estrada atravessa uma zona rural com alguma ocupação dispersa, passando a poente da
localidade da Gestosa (km 87+300). Cerca do km 89+650 localiza-se o nó de Vila Pouca que permite a articulação do IP3
com a EN 2, conferindo acessibilidade a Vila Pouca (a poente) e a Treixedo (a nascente), entre outras localidades
pertencentes às freguesias de São Joaninho e de Treixedo.
Neste troço não se espera a ocorrência de impactes negativos com alguma expressão, ao nível da afetação da propriedade
e da incomodidade, uma vez que a ocupação ao longo da via é dispersa e as construções mantêm distanciamento à via,
que já comporta um perfil transversal tipo 2x2 vias. Esse perfil mantém-se até ao km 86+400, a partir do qual a via passa
para perfil 1x2 vias e considera-se alargamento para o lado esquerdo da via (sentido IC2/Viseu).
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Km 87+200, Passagem Inferior 2 (CM 1561), alargamento para o lado esquerdo da via
Cerca do km 87+600 – a estrada atravessa uma zona rural com alguma ocupação dispersa, passando a poente da localidade
da Gestosa, mantendo-se o alargamento para o lado esquerdo da via até ao km 89+100, onde existe a Passagem Superior
5, que não necessita de restabelecimento.

Passagem Agrícola 3 (PA3), cerca do km 87+890 (Rest. 3); Passagem Inferior 4 (PI4), cerca do km 88+280 (Rest. 4) e
caminho lateral (CL) a restabelecer no lado direito da via (sentido IC2)/Viseu. Uf Santa Comba Dão e Couto do Mosteiro,
concelho de Santa Comba Dão
No atravessamento da zona rural, dado o alargamento fazer-se para o lado esquerdo, serão necessárias intervenções de
restabelecimento na PA3, PI4 e CL. Neste troço haverá intervenções de aterro/escavação para o talude esquerdo do
alargamento, com pequenas faixas de terrenos de uso agrícola afetados. O lado direito da via tem uma ocupação
predominantemente florestal (percorrida por incêndios florestais) conforme se ilustra na Fotografia 1.107. O caminho que
irradia do que leva à PI4 acompanha pelo lado direito a via, até ao local onde será feito o encontro da Variante Nascente
(VA) a Santa Comba Dão, cerca do km 89+500 do IP3. No lado esquerdo da via também existe um caminho paralelo.
Assim, neste trecho esperam-se impactes negativos, diretos, permanentes, irreversíveis, de moderada probabilidade,
magnitude baixa a moderada e globalmente pouco significativos. Esta avaliação de impacte aplica-se à fase de
construção e de exploração, pelo que deverão ser contempladas medidas de compensação.
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Fotografia 1.107 – Envolvente do L. Dir. do IP3, com caminho rural e passagem inferior, cerca do km 88+275
As passagens agrícolas e as passagens inferiores articulam a rede de caminhos florestais/rurais que percorrem esta área
rural, ligando-se aos diversos caminhos vicinais que ligam os povoados dispersos. Ao nível da mobilidade, poderá ocorrer
alguma perturbação e aumento dos tempos e distância de deslocação entre localidades e parcelas de terrenos localizados
nos dois lados da via, consideram-se a ocorrência de um impacte negativo, direto, reversível, de baixa probabilidade,
magnitude baixa e globalmente pouco significativo.
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Espaço agroflorestal e caminhos paralelos dos dois lados da via, alargamento para a esquerda e Passagem Superior 5
(PS5), cerca do km 89+050. UF de Treixedo e Nagozela, concelho de Santa Comba Dão

Caminho Paralelo (L. Esq.), cerca do km 88+850

Caminho Paralelo (L. Esq.), cerca do km 88+3400

Fotografia 1.108 – Caminhos Paralelos, dois lados do IP3, cerca do km 88+850 e km 88+400

IP3, enquadramento da plataforma e PS 5, cerca do km 89+050 (em cima). IP3 sentido do Nó de Vila/ Pouca (Viseu) (Esq.)
/ sentido IC2 (Dir.)
As passagens agrícolas, as passagens inferiores e os caminhos paralelos nas áreas florestais/rurais articulam-se com os
caminhos vicinais que percorrem os povoados dispersos. Ao nível da mobilidade, poderá ocorrer alguma perturbação e
aumento dos tempos e distância de deslocação entre localidades e parcelas de terrenos localizados nos dois lados da via,
consideram-se a ocorrência de um impacte negativo, direto, reversível, de baixa probabilidade, magnitude baixa e
globalmente pouco significativo.
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Nó de Vila Pouca, km 89+650, Passagem Inferior 6 (PI6)
Cerca do km 89+050 o perfil transversal da plataforma passa a tipo 2x2 vias, pelo que não será necessário intervencionar a
PS5 aí existente. No Nó de Vila Pouca estão previstas intervenções na PI6, estrada EN2, com instalação de rotundas dos
dois lados do IP3, de forma a melhorar a circulação. Na fase de construção prevê-se a ocorrência de impactes negativos
diretos, reversíveis, de moderada probabilidade, magnitude moderada e globalmente significativo, uma vez este Nó articula
o IP3 com a EN 2, conferindo acessibilidade a Vila Pouca (a poente) e a Treixedo (a nascente), entre outras localidades
pertencentes às freguesias de São Joaninho e de Treixedo;

.
Fotografia 1.109 - Nó de Vila Pouca (km 89+650), Passagem Inferior 6
Entre o nó de Vila Pouca e o nó seguinte – Nó de Tondela Sul – o traçado continua a atravessar zonas rurais e florestais,
cruzando várias vias de hierarquia inferior através de passagens superiores e inferiores, donde se destacam um CM (PI 405
ao km 91+633) o CM 1527 (PI 406 ao km 93+482), a EN 2 (PI 408 ao km 94+031), a EM 632-1 (PS 410 ao km 94+367) a
EM 632 (PS 411 ao km 95+056) e o CM 1528 (PI 412 ao km 95+658), sem afetação de construções.

Pavilhão de grandes dimensões, cerca do km 91+400 (L. Esq.). Freguesia São Joaninho, concelho Santa Comba Dão
Cerca do km 92+000 o traçado passa a implantar-se no concelho de Tondela, Uf de Mouraz e Vila Nova da Rainha. O
alargamento continua a processar-se pelo lado direito da plataforma, sentido IC2/Viseu, dado já existirem duas vias do lado
esquerdo (via de lentos) e pela fraca ocupação do lado direito. Ao km 92+850 é feita a transição do alargamento do lado
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direito para o lado esquerdo. Esta mudança justifica-se pela existência de um estaleiro, entre o km 93+125 e o km 93+375,
do lado direito e muito próximo da estrada. A partir do km 93+850 o alargamento processa-se dos dois lados da via. O
alargamento para o lado esquerdo mantém-se até ao km 94+700, mantendo-se o alargamento do lado direito.

Estaleiro, cerca do 93+125, com cerca de 250 metros de frente ao longo da via (L. Dto.). UF de Mouraz e Vila Nova da
Rainha, concelho de Tondela

Fotografia 1.110 – Estaleiro no lado direito da via (oculto pelo talude)
Entre a estrada EN2 e o IP3 e depósito de lenha no lado esquerdo da via, entre o CM1527 e o IP3, km 93+125

Passagem Inferior 9 (CM1527). UF de Mouraz e Vila Nova da Rainha, concelho de Tondela
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Fotografia 1.111 – Passagem Inferior 9 (CM1527) e mudança de perfil transversal para 1x2 vias, km 93+950

Fotografia 1.112 – IP3, km 94, perfil transversal 2x1 vias

Passagem Superior 11 (PS11), km 94+375. UF de Mouraz e Vila Nova da Rainha, concelho de Tondela

Fotografia 1.113 – Passagem Inferior 9 (EN2), km 94+025 e Passagem Superior 11(Estrada A do Pedro ) km 94+385
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Parque empresarial entre Dardavaz e Outeiro, cerca do km 95+050 e o km 95+900, com forte ocupação do lado esquerdo
do IP3 (sentido IC2/Viseu. Freguesia de Dardavaz e UF de Mouraz e Vila Nova da Rainha, concelho de Tondela.

Fotografia 1.114 – Rede elétrica do lado esquerdo e aproximação a Passagem Inferior 12 (Rest. 12) (EM632), cerca
do km 95+050
O alargamento do lado direito mantém-se até ao km 96+200, devido à forte ocupação empresarial no lado esquerdo da via,
até cerca do km 95+900, e rede elétrica ao longo do caminho paralelo ao IP3. Neste trecho do troço 3 não se regista a
afetação de construções, uma vez que as opções de alargamento do traçado procuraram minimizar as afetações. Ao nível
da mobilidade, a existência de caminhos alternativos de ligação aos dois lados do IP3 atenuam o efeito de barreira física
desta via e os condicionamentos de vias durante a fase de construção.

Passagem Superior 14 (Rua Principal da Fonte), km 96+050 / construção ao km 96+200. UF de Mouraz e Vila Nova da
Rainha, concelho de Tondela
Após a passagem da PS14, o alargamento deixa de ser à direita, por causa de uma construção ao km 96+200, passando a
fazer-se pelo lado esquerdo, cerca do km 96+100. Neste trecho são ultrapassadas diversa obras de arte (PS e PI), mas sem
necessidade de intervenção, pelo que não se antecipam situações complicadas de mobilidade.
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Fotografia 1.115 – Passagem Superior 14, km 96+050

Fotografia 1.116 – Construção com poço e Furo, km 96+200

Nó de Tondela, km 97+200. Freguesia Tonda (nascente) e UF de Tondela e Nandufe (poente), concelho de Tondela
Ao km 97+200 localiza-se o nó de Tondela-Sul que permite uma nova articulação do IP3 com a EN 2, garantindo a
acessibilidade às localidades das freguesias de Dardavaz (a poente) e de Tonda (a nascente). Para norte do nó de TondelaSul e até ao nó seguinte – nó de Tondela-Norte – o traçado interseta áreas agrícolas e florestais até cerca do km 98+575,
atravessando depois uma zona com alguma ocupação urbana próxima da plataforma do IP3 até cerca do km 99+925. A
partir do km 97+525 o traçado sobrepõe-se ao da EN 2 até às proximidades de Naia (km 103+375), no que já foi, em tempos,
uma variante (poente) à cidade de Tondela.
No Nó de Tondela não estão previstas intervenções ao nível da plataforma, já com perfil 2x2 vias, remetendo-se as
intervenções para a PS 15 (EN2) e ramos de ligação. Este Nó é bastante importante ao nível das acessibilidades locais e
regionais, pelo que as intervenções na PS 15 que condicionem a sua utilização terão um impacte negativo, direto, temporário
e reversível, de elevada probabilidade, significativo e globalmente significativo. Este impacte só se manifestará na fase de
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construção. As intervenções no Nó não terão implicação na afetação de propriedade nem de incomodidade em espaços
residenciais.

Fotografia 1.117 – Nó de Tondela, km 97+200

IP3, alargamento da plataforma para a direita, a partir do km 97+700. UF de Tondela e Nandufe, concelho de Tondela
Para norte do nó de Tondela-Sul e até ao nó seguinte – nó de Tondela-Norte – o traçado implanta-se com uma orientação
inicial de sueste-noroeste, sofrendo depois uma inflexão para sudoeste-nordeste. Interseta áreas agrícolas e florestais até
cerca do km 98+575, atravessando depois uma zona com alguma ocupação urbana próxima da plataforma do IP3 até cerca
do km 99+925. A partir do km 97+525 o traçado sobrepõe-se ao da EN 2 até às proximidades de Naia (km 103+375), no
que já foi, em tempos, uma variante (poente) à cidade de Tondela.
Neste trecho do IP3 são intersetadas as seguintes vias secundárias mais importantes: CM 1523 (PI ao km 98+762), EM 610
(PS ao km 99+900).
No início da descida de Tondela, o alargamento processa-se apenas do lado direito, numa faixa sem ocupação atual,
passando depois a desenvolver-se nos dois lados da via, dado o aumento da concentração e densidade de áreas
residenciais e de equipamentos e atividades económica. Na “descida” de Tondela, o IP3 é transposto por diversas passagens
inferiores, de dimensões variadas, que permitirão atenuar a afetação da mobilidade durante a intervenção nas diversas
obras de arte.
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Fotografia 1.118 – Descida de Tondela, com densificação da ocupação dos dois lados da via
O centro da cidade de Tondela desenvolve-se no lado direito da via, nas imediações da Rotunda Norte, onde se concentram
diversos estabelecimentos comerciais e restantes atividades económicas e sociais. No entanto, o lado esquerdo do IP3,
para além de ter uma ocupação agrícola (vinha) e vastas áreas florestais, de grande dimensão para norte da Rotunda Sul,
a meio da descida desenvolvem-se diversos aglomerados populacionais, designadamente: Outeiro, Saldonas, Ermida,
Carvalhal, Molelinhos, Carvalhal, Botulho, Molelos, Casal Maroco, Casa Novo, entre outros.
As intervenções a realizar não afetarão diretamente os espaços habitados, no entanto, poderá ocorrer um aumento de
viaturas pesadas e equipamentos de obra a transitar pelo lado esquerdo do IP3, o que configurará um impacte negativo,
temporário, reversível, de moderada probabilidade, de magnitude baixa a moderada e globalmente pouco
significativo a significativo.
Nas fotografias seguintes ilustra-se diferentes tipologias da ocupação que ladeiam o IP3.
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Fotografias 1.119 – Roteiro sobre diversidade de ocupação no lado esquerdo IP3, sentido da sequência sul/norte
(IC2/Viseu)
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Fotografias 1.120 - Roteiro sobre diversidade de ocupação no lado direito do IP3, sentido da sequência norte/sul
(Viseu/IC2)

Nó de Tondela Norte, km 100+850. Freguesia Molelos (L. norte)/ UF de Tondela e Nandufe (L. sul)

Fotografia 1.121 – Nó de Tondela Norte
O nó de Tondela-Norte localiza-se ao km 100+850 e faz a articulação do IP3 com a EN 230. Permite a acessibilidade à zona
norte/poente de Tondela, bem como às localidades das freguesias de Molelos e Nandufe, ambas a poente do IP3.
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A seguir ao nó de Tondela-Norte o traçado toma uma orientação próxima de poente-nascente, até cerca do km 102+025.
Implanta-se em zona de cariz essencialmente rural e florestal e atravessa a primeira linha de água importante do troço que
é o rio Dinha (km 101+675).

Ponte sobre o rio Dinha, km 101+675

Fotografia 1.122 – Viaduto sobre o Rio Dinha (km 101+675)
Nas proximidades do km 103+370 localiza-se o nó de Canas de Santa Maria que permite a articulação do IP3 com o CM 1498
(a poente) e novamente com a EN 2 (a nascente). Este nó permite a acessibilidade às pequenas localidades das freguesias
de Nandufe (a poente), de Lobão da Beira (a nascente) e de Canas de Santa Maria (a nascente).

Nó de Canas de santa Maria, km 103+370.Freguesia Canas de Santa Maria, concelho de Tondela
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Fotografia 1.123 – Nó de Canas de santa Maria, km 103+370
A maioria das vias secundárias intersetadas são do tipo caminho rural que são vencidas através de passagens agrícolas,
nomeadamente nos Pk: 104+200, 105+485, 106+375, 107+500 e 109+900. No entanto, é também neste trecho que existe
o maior número de atravessamentos do IP3 através de passagem superior, nomeadamente nos pontos quilométricos
104+450 (caminho rural), 104+803 (caminho municipal), 106+835 (CM 1495), 108+014 (caminho rural), 108+293 (EM 6282), 108+654 (caminho rural) e através de passagem inferior, nomeadamente ao PK 109+312 (CM 1194).

Passagem Superior 26 (Rest. 25), km104+450. Freguesia Canas de Santa Maria, concelho de Tondela

Fotografia 1.124 – Passagem Superior 26 (Rest. 25), km104+450
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Passagem Superior 27 (Rest. 26), km 104+820. Freguesia Canas de Santa Maria, concelho de Tondela

Fotografia 1.125 – Passagem Superior 27, km 104+820

Passagem Superior 31 (Rest. 29), km 106+825. Freguesia Canas de santa Maria, concelho de Tondela

Fotografia 1.126 – Passagem Superior 31, km 106+825

Passagem Superior 33 (Rest. 31), km 108+010. Uf de São Miguel do Outeiro e Sabugosa, concelho de Tondela
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Fotografia 1.127 – Passagem Superior 33, km 108+010

Passagem Superior 34 (Rest. 32), km 108+300 e Passagem Superior 35 (Rest. 33), km 108+650. UF São Miguel do Outeiro
e Sabugosa

Fotografia 1.128 – Passagens Superiores PS34, km 108+300 e PS35, km 108+650
É também neste trecho que é intersetada a segunda linha de água importante do Troço 3 que é a rib.ª de Lobão. É vencido
através de um viaduto ao km 109+425.

Ponte sobre a rib.ª de Lobão, km 109+425. UF São Miguel do Outeiro e Sabugosa
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Fotografia 1.129 – Ponte sobre a rib.ª de Lobão, km 109+425
Cerca do km 110+580 localiza-se o 5.º nó do Troço 3 - nó de Parada de Gonta. Permite uma nova ligação do IP3 à EN 2,
aproximadamente ao km 189 desta estrada. Confere a acessibilidade às localidades das freguesias de S. Miguel do Outeiro
(a poente do IP3) e de Parada de Gonta (a nascente do IP3).

Nó de Parada de Gonta, km 110+580. UF de São Miguel do Outeiro e Sabugosa, concelho de Tondela

Fotografia 1.130 – Nó de Parada de Gonta, km 110+580
Para norte do Nó de Parada de Gonta encontra-se um trecho com cerca de 4,4 km de extensão até ao próximo nó – Nó de
Fail. Trata-se de um trecho com orientação geral próxima de sudoeste-nordeste que atravessa zonas essencialmente
florestais e de mato. Cerca do ponto quilométrico 112+575 o traçado entra no concelho de Viseu.
Neste trecho são intersetadas: a ecopista que substituiu a antiga linha de caminho-de-ferro do Dão (PI 452 ao km 111+413),
o CM 1493 (PI 453 ao km 111+782) e a EN 2 (PS 456 ao km 113+810). Para além disso possui dois viadutos que vencem
duas linhas de água importantes que são a ribeira de Asnes (viaduto ao km 113+350) e o rio Pavia (viaduto ao km 114+425).
Após o Nó de Parada de Gonta, o perfil transversal passa para 1x1 vias, num trecho inclinado e algo sinuoso, com separador
central (Fotografia 1.131). Este trecho este compreendido entre o Nó de Parada de Gonta e o km 114+600, após o Viaduto
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sobre o Rio Pavia. Este é um dos trechos mais problemáticos do IP3 e dos mais perigosos, particularmente em situações
de piso escorregadio (gelo).

Fotografia 1.131 – Trecho entre o Nó de Parada de Gonta (km 110+580 e o km 114+600, após a Ponte do Rio Pavia
As intervenções mais significativas previstas para este trecho consistem na duplicação da plataforma, com alargamentos
ora para a esquerda ora para a direita, e a substituição da ponte sobre a ribeira de Asnes. Durante a fase de construção
ocorrerão impactes negativos, diretos, temporários, reversíveis, de probabilidade elevada, de magnitude elevada e
globalmente muito significativos, no binómio distância/tempo. No entanto, na fase de exploração os impactes terão a
mesma avaliação, só que serão positivos, diretos, permanentes e irreversíveis, quer no binómio distância/tempo como
no capítulo da segurança e sinistralidade.
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O IP3 é acompanhado pela antiga estrada EN2, também bastante sinuosa e com perfil transversal estreito, e por diversos
caminhos municipais que se conectam através das várias passagens inferiores e agrícolas existentes. Durante a fase de
construção do referido trecho, o trajeto pela EN2 é uma alternativa para contrarias o efeito de barreira física que possa ser
criado em função das intervenções no IP3.
A ponte sobre a ribeira de Asnes sofre um ligeiro ajustamento de traçado, evitando, no seu encontro norte, a afetação de
um tanque e uma mina de água.

Ponte sobre a ribeira de Asnes, Km 113+300. Freguesia de Faíl e Vila Chã, concelho de Viseu

Fotografia 1.132 - Ponte sobre a ribeira de Asnes, Km 113+300
Após a ribeira de Asnes, o IP3 é ultrapassado por uma Ponte Superior (estrada EN2), cerca do km 113+625. Esta passagem
superior será construída de novo, com uma ligeira alteração do perfil longitudinal, de forma a suavizar o raio de curvatura.

Fotografia 1.133 – Passagem Superior 43, km 113+625 (sentido Viseu/IC2)
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Viaduto sobre o rio Pavia, km 114+425. Freguesia de Faíl e Vila Chã, concelho de Viseu

Fotografia 1.134 – Viaduto sobre o rio Pavia ao km 114+425
Nas proximidades do km 115+225 localiza-se o nó de Fail que permite uma nova articulação do IP3 com a EN 2, mas apenas
no sentido sul do IP3, pois possui apenas dois ramos. O nó seguinte – de Vila Chã de Sá – localizado cerca de 1,35 km mais
a norte, complementa o nó de Fail, ao permitir as ligações da EN 2 no sentido norte do IP3.
O conjunto dos Nós de Fail e de Vila Chá de Sá permitem as ligações do IP3 às freguesias com o mesmo nome. Entre os
dois Nós existe apenas a passagem agrícola PA 1034, ao km 115+675, que permite o atravessamento de um caminho rural.
Finalmente, ao km 118+000 situa-se o nó que articula o IP3 com o IP5/A45 – nó de Viseu-Sul – que já não pertence ao
âmbito do presente estudo.

Fim do Troço 3 – Santa Comba Dão Viseu
Em síntese, as intervenções a promover no Troço 3 do IP3 não implicam a afetação de construções. A acomodação dos
alargamentos para duplicação da plataforma são de molde a minimizar a ocupação de espaços ocupados de caráter
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permanente, ainda que pontualmente sejam afetadas faixas com atividade agroflorestal. A afetação de parcelas privadas
terá de ser objeto de medidas de compensação, que serão desenvolvidas em capítulo próprio.
A travessia de Tondela poderá comportar alguns problemas, apesar de haver espaço disponível a ladear a plataforma, dado
haver muita ocupação de edifícios de habitação e de atividades económicas entre os nós sul e norte de Tondela.
Assim, poderá verificar-se um aumento da incomodidade nalguns espaços habitados mais próximos das frentes de obra,
que deverão ser minimizadas com medidas conducentes à redução de emissões (poeiras, ruído, etc.). Pontualmente, o
alargamento da plataforma e as intervenções em taludes e muros de contenção afetam terrenos com atividade agrícola,
mas, na maioria das situações essas intervenções apenas abrangem terrenos incultos, espaços florestais e/ou caminhos
paralelos ao IP3.
A afetação da rede rodoviária, pela intervenção nas obras de arte, terá impactes negativos, mas temporários e reversíveis,
uma vez que todas as obras de arte afetadas serão restabelecidas (alargadas ou a construir), repondo as condições
anteriores de mobilidade . Por seu lado, os caminhos laterais afetados também serão repostos.
Assim, no Troço 3 a avaliação global de impactes considera a ocorrência de impactes negativos durante a fase de
construção, temporários e reversíveis, com exceção das duas construções afetadas, de magnitude baixa a elevada e pouco
significativos a significativos. No entanto, para a fase de exploração os impactes serão globalmente positivos e
permanentes, de magnitude moderada a elevada e significativos a muito significativos, uma vez que irão promover o
incremento da segurança rodoviária e a melhoria no binómio distância/tempo pela eliminação dos estrangulamentos no IP3,
nomeadamente no concelho de Viseu.
1.11.4.5 T4 – Variante de Santa Comba Dão (Nascente)
O estudo da Variante que ocorre paralelamente ao estudo de duplicação do IP3, junto a Sta. Comba Dão, justifica-se pela
dificuldade de duplicação do atual IP3, no troço compreendido entre o nó da A35/IC12 e o Nó de Santa Comba. Releva-se
esta dificuldade na travessia da ribª do Vimieiro/rio Dão, pela complexidade da duplicação no troço associado às obras de
arte existentes: Passagem Superior Ferroviária à Linha da Beira Alta, a Ponte sobre a ribeira do Vimieiro e a Ponte sobre o
rio Dão em Santa Comba Dão.
O estudo da Variante Nascente considera três nós de ligação à rede viária local assim como 6 restabelecimentos das vias
intersetadas.
No estudo da Solução Variante Nascente procurou-se ter em conta os seguintes principais condicionantes:
▪ Efetuar a reformulação do atual nó de ligação na A35 / IC12 de modo a torná-lo compatível e fluído para a solução de
Variante Nascente, promovendo a sua funcionalidade integrada em conjunto com o Nó com a EN234 (Nó do Vimieiro);
▪ Efetuar a travessia sobre o rio Dão num local onde a extensão da ponte pudesse ser minimizada;
▪ Efetuar a ligação ao atual IP3 imediatamente a sul do Nó de Vila Pouca de modo a minimizar a interferência com este
nó, dado que a ocupação marginal e condicionantes existentes é elevada;
▪ limitar ao mínimo a afetação da ocupação existente, apesar da mesma não ser expressiva
Em termos de extensão total a Solução Variante Nascente terá cerca de 10,2 km.
Ao longo do desenvolvimento desta variante, prevê-se a articulação da mesma com 4 (quatro) nós de ligação, com diferentes
configurações, nomeadamente:
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▪ Nó de Santa Comba Dão Sul;
▪ Nó do Vimieiro;
▪ Nó da A35 Nascente;
▪ Nó de Santa Comba Dão Norte/Vila Pouca.
A Variante Nascente a Santa Comba Dão tem origem cerca do km 81+850 do atual IP3, no Troço 2 - Lagoa Azul/Santa
Comba Dão, junto à povoação de Rojão Pequeno e á interseção com a EM 624 (Rua da Paz), nas imediações do Nó com
a A35 / IC2 (Nó Stª Comba Dão Sul). O estudo contempla uma proposta de alteração deste nó de ligação de modo a
possibilitar o seu aproveitamento para integrar a faixa esquerda da plataforma do futuro IP3.
De salientar a proximidade de pequenos núcleos habitacionais dispersos e o atravessamento de alguns terrenos de cultivo
localizados a norte da povoação de Castelejo o que justifica a implementação de três passagens agrícolas cerca do km
0+110, 0+942 e do km 1+675.
Atualmente, este nó de ligação apresenta alguns ramos que se desenvolvem em viaduto, tendo sido analisadas, no âmbito
deste estudo, as condicionantes estruturais inerentes aos viadutos existentes e que poderão impactar as alterações a
introduzir a este nó de ligação no âmbito da reformulação do mesmo a fim de prever a ripagem do traçado do IP3 para
nascente.
A reformulação do nó de ligação à A35/IC12 prevê o aproveitamento do viaduto existente que acomoda atualmente o ramo
de ligação do trafego que circula na A35/IC12 e sai no sentido Viseu/Nó do IC12 , para acomodar a faixa da direita do IC2
(sentido Nó do IC2/Viseu), prevendo um novo viaduto para o trafego que circulará no sentido oposto, ou seja, no sentido
A35/IC12 / Souselas.
Após o Nó do IP3 com a A35/IC12, esta Solução Variante é coincidente com a A35/IC12 até ao Nó da A35 nascente, ao
longo de cerca de 2,0 km, sendo de salientar a existência do nó de ligação ao Vimieiro (EN 234-6), localizado a curta
distância do primeiro nó de ligação. A proximidade entre estes nós de ligação (cerca de 400m) justifica que os mesmos
possam funcionar em conjunto ou seja assegurando, em articulação combinada, alguns dos movimentos de tráfego.
Mediante o Nó com a A35 Nascente, o traçado deixa de coexistir com a A35/IC12, abandonando a sua plataforma e infletindo
para Poente junto ao Polo Industrial da Guarita, na proximidade da povoação de Castelejo. Na Fotografia 1.135 apresentase o local de implantação do Nó da A35 Nascente que se encontra totalmente desimpedido e com uma orografia favorável,
sendo limitado a norte pela via férrea (Linha da Beira Alta ) que é intersectada mediante Obra de Arte Especial cerca do km
1+200.
A ocupação do local para a implantação do Nó da A35 comporta afetação de propriedade, logo configura um impacte
negativo, direto, permanente, irreversível, de elevada probabilidade, de magnitude baixa e globalmente pouco
significativo, mediante a aplicação de medidas compensatórias.
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Fotografia 1.135 – Aspeto da área de inserção do nó de ligação da A35 nascente
O Nó da A35 Nascente estabelece a ligação entre a A35/IC12 e o futuro IP3 (Variante Nascente). Este nó que apresenta
uma configuração espraiada em trompete será implantado junto à zona industrial da Guarita, numa zona delimitada entre a
A35 e a via férrea (Linha da Beira Alta) sem ocupação relevante conforme se ilustra na Fotografia 1.136.
Junto ao km 0+775, o ramo C aproxima-se de uma construção existente que se apresenta em estado de ruína.
De notar que o nó desenvolve-se entre duas passagens superiores existentes na A35/IC12, cuja localização representou
uma condicionante ao estudo do nó uma vez que se pretende manter estas obras de arte.

Fotografia 1.136 – Casa em ruínas junto ao Ramo C (km 0+775)

276

40418-PB-TG-0623-EIA-001 IG. DUPLICAÇÃO / REQUALIFICAÇÃO IP3 - NÓ DE SOUSELAS (IC2) / NÓ DE VISEU (A25).
TOMO 6.2 – RELATÓRIO SÍNTESE VOLUME 06 - ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL PROJETO BASE
SUB-TOMO 6.2.3 – AVALIAÇÃO DE IMPACTES, AVALIAÇÃO DE ALTERNATIVAS E MEDIDAS MITIGADORAS

Fotografia 1.137 - Local de implantação do Nó da A35 Nascente

Fotografia 1.138 – Linha da Beira Alta – Travessia ao km1+200
A ponte sobre o rio Dão que terá cerca de 705 m de comprimento, inicia-se cerca do km 2+041 e termina ao km 2+746. No
local da travessia, apresentado na Fotografia 1.139 o rio apresenta um espelho de água com expressão significativa. Na
margem poente do rio localiza-se a Ecopista do Dão que será intersetada pela nova ponte cerca do km 2+550, configurando
um impacte negativo, direto, permanente, irreversível, de elevada probabilidade, de magnitude moderada e
globalmente um impacte pouco significativo a nulo, dado que a ponte prevista irá transpor a ecopista sem a afetar
diretamente, garantindo a sua utilização.
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Fotografia 1.139 - Local da travessia do rio Dão e aspeto da Ecopista do Dão
Após a travessia do rio Dão, o traçado insere-se numa zona montanhosa, de vertentes escarpadas, o que se traduz por
terraplenagens de grande expressão de que é exemplo a escavação prevista entre o km 3+000 e o km 3+550 e o aterro
compreendido entre o km 3+800 e o km 4+500.
De assinalar a interseção com o Caminho Municipal 1564 cerca do km 3+350, o qual devido á grande escavação se prevê
desviar e restabelecer cerca do km 3+520, mediante uma passagem superior.
A plataforma da Variante interceta a Ecopista do Dão, cerca do km 3+200. O CM 1564 será restabelecido (Rest. 4) por
passagem superior, cujo Ramo norte faz o encontro com o CM1564 junto ao início da Ecopista e a sul de uma construção
de grandes dimensões (tipo aviário).

Fotografia 1.140 – CM 1564 e Ecopista do Dão, cerca do km 3+375 da Variante Nascente de Santa Comba Dão
A afetação do CM1564 será um impacte negativo, direto, temporário, reversível, de elevada probabilidade, de
magnitude baixa e globalmente um impacte pouco significativo
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A afetação deste segmento da Ecopista do Dão terá um impacte negativo, direto, temporário, reversível, de elevada
probabilidade, de magnitude baixa e globalmente um impacte pouco significativo, desde que seja realizado o
restabelecimento da Ecopista, de molde a permitir a normal utilização.
No desenvolvimento para noroeste, no sentido do encontro com o IP3, a plataforma da Variante assenta sobre áreas com
ocupação florestal e agrícola, intercetando caminhos vicinais e caminhos agrícolas/florestais.
Neste trecho da Variante não serão afetadas construções, existindo uma pequena construção em pedra na proximidade da
plataforma (km 4+700) e do fim do Restabelecimento 5, cerca do km 0+150. O lado nascente deste restabelecimento será
feito em passagem superior, sobre uma parcela com utilização agrícola, na qual se localiza um poço.

Fotografia 1.141 – Interseção de caminho pela plataforma da variante, km 4+700, na proximidade de construção

Fotografia 1.142 - Alinhamento do ramo nordeste do Restabelecimento 5, em Passagem Superior, parcela agrícola
em exploração e poço (cerca do km 4+700 da plataforma)
Cerca do km 5+200 da Variante Nascente, prevê-se a implantação do nó de Santa Comba Dão Norte, num local totalmente
desocupado, sendo de assinalar a proximidade de uma torre de telecomunicações que não será afetada e cujo acesso à
mesma se encontra garantido. Este nó ficará distanciado cerca de 800 m do Nó de Vila Pouca funcionando em articulação
conjunta.
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Fotografia 1.143 - Torre de Telecomunicações no final do traçado
A plataforma da Variante continua a desenvolver-se maioritariamente sobre áreas com ocupação florestal. Cerca do km
5+400, a plataforma ocupa uma parcela agrícola com vinha (em exploração), com muros em pedra armada e um poço
(Fotografia 1.144).
A interseção e ocupação de parcelas agrícolas em exploração constitui um impacte negativo, direto, permanente, irreversível
de elevada probabilidade, de magnitude moderada a elevada e globalmente significativo, em função do valor que a produção
agrícola representa para o agregado familiar, ainda que as parcelas em causa possam ser para consumo próprio. Esta
afetação carece de medidas específicas de compensação.

Fotografia 1.144 – Parcela agrícola (Vinha) com poço e muros em pedra armada, interseção pela plataforma da
variante (5+400) e pelo restabelecimento poente (km 0+000) e Nascente (km 0+075)
Cerca do km 5+450, a plataforma afeta totalmente uma construção (tipo ruína) (Fotografia 1.145), sendo um impacte
negativo, direto, permanente, irreversível de elevada probabilidade, de baixa magnitude e globalmente pouco significativo.
Cerca do km 5+475, a plataforma afeta um caminho, que será restabelecido (Rest. 6), sendo um impacte negativo, direto,
temporário, reversível de elevada probabilidade, de baixa magnitude e globalmente pouco significativo.
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Fotografia 1.145 – Construção (km 5+450) e caminho intercetado (km 5+475), Variante Nascente de Santa Comba
Dão
Antes do encontro com o IP3, do km 5+480 ao km 5+675, a plataforma afeta terrenos com ocupação agrícola (Fotografia
1.146), sendo um impacte negativo, direto, permanente, irreversível de elevada probabilidade, de moderada
magnitude e globalmente pouco significativo.

Fotografia 1.146 – Área com ocupação agrícola, cerca do km 5+480 ao km 5+675
A Solução Variante Nascente, cujo término ocorrerá cerca do km 89+603 do Troço 3 – Santa Comba Dão /Viseu, apresenta
uma extensão total de cerca de 5.863 m de via nova (a construir) nova, compreendida entre o Nó da A35 Nascente e o ponto
de inserção no IP3.
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Fotografia 1.147 – Trecho do IP3 – Inserção do Nó de Sta Comba Dão Norte
A Solução Variante Nascente cujo termino ocorrerá cerca do km 89+603 do Troço 3 – Santa Comba Dão /Viseu, apresenta
uma extensão total de cerca de 5.863 m de via nova (a construir) nova, compreendida entre o Nó da A35 Nascente e o
ponto de inserção no IP3.
O Nó de Santa Comba Dão Norte/Vila Pouca localizar-se-á junto ao atual nó de Vila Pouca, próximo da povoação de
Treixidinho. Em termos gerais, trata-se da reformulação do nó de Vila Pouca para permitir os movimentos de ligação ao
atual IP3 mediante os ramos A e B.
A ocupação da zona de implantação do nó restringe-se a serventias rurais e algumas construções em ruina não tendo sido
identificado qualquer condicionante relevante com exceção da torre de comunicações apresentada na Fotografia 1.148,
junto à obra de arte existente, localizada a cerca de 100 m do traçado proposto (inicio do ramo A).
Resumindo, o acima exposto prevê-se a seguinte intervenção neste nó de ligação:
▪ Introdução de um ramo que assegura a ligação do tráfego que circula no futuro IP3, no sentido Viseu/IC2, ao atual
IP3– ramo A;
▪ Introdução de um ramo que assegura a ligação do tráfego que circula no atual IP3, no sentido IC2/Viseu, ao futuro
IP3– ramo B;
▪ Adaptação/ajustamento dos atuais ramos do Nó de Vila Pouca ao traçado da solução Variante (ramo de entrada no
futuro IP3 - sentido Viseu/IC2 - do trafego proveniente de Vila Pouca e ramo de saída do futuro IP3 – sentido IC2/Viseupara Vila Pouca;

Fotografia 1.148 – Troço de inserção dos Ramos A e B
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1.11.5 Síntese de Impactes Socioeconómicos e Territoriais
No Troço 0 a avaliação global de impactes considera a ocorrência de impactes negativos durante a fase de construção,
temporários e reversíveis, de magnitude baixa a moderada e pouco significativos a significativos. No entanto, para a fase
de exploração os impactes serão globalmente positivos e permanentes, de magnitude moderada a elevada e
significativos a muito significativos, uma vez que irão promover o incremento da segurança rodoviária, a criação de parques
de estacionamento fora da berma do IP3 e melhorar o binómio distância/tempo.
Poderá verificar-se um aumento da incomodidade nalguns espaços habitados mais próximos das frentes de obra, que
poderão ser minimizadas com medidas conducentes à redução de emissões (poeiras, ruído, etc.). Pontualmente, o
alargamento da plataforma e as intervenções em taludes e muros de contenção afetam terrenos com atividade agrícola,
mas, na maioria das situações essas intervenções apenas abrangem terrenos incultos, espaços florestais e/ou caminhos
paralelos ao IP3.
A afetação da rede rodoviária, pela intervenção nas obras de arte, terá impactes negativos, mas temporários e reversíveis,
uma vez que todas as obras de arte afetadas serão restabelecidas (alargadas ou a construir), repondo as condições
anteriores de mobilidade. Por seu lado, os caminhos laterais afetados também serão repostos.
No Troço 1 a avaliação global de impactes considera a ocorrência de impactes negativos durante a fase de construção,
temporários e reversíveis, de magnitude baixa a elevada e pouco significativos a significativos. No entanto, para a fase de
exploração os impactes serão globalmente positivos e permanentes, de magnitude moderada a elevada e significativos
a muito significativos, uma vez que irão promover o incremento da segurança rodoviária, a melhoria dos nós de ligação ao
IP3 e das restantes ligações ao IP3, com melhoria das situações atuais.
Pontualmente, o alargamento da plataforma e as intervenções em taludes e muros de contenção afetam terrenos com
atividade agrícola, mas, na maioria das situações essas intervenções apenas abrangem terrenos incultos, espaços florestais
e/ou caminhos paralelos ao IP3.
A afetação da rede rodoviária, pela intervenção nas obras de arte, terá impactes negativos, mas temporários e reversíveis,
uma vez que todas as obras de arte afetadas serão restabelecidas (alargadas ou a construir), repondo as condições
anteriores de mobilidade. Por seu lado, os caminhos laterais afetados também serão repostos.
No Troço 2 a avaliação global de impactes considera a ocorrência de impactes negativos durante a fase de construção,
temporários e reversíveis, com exceção das duas construções afetadas, de magnitude baixa a elevada e pouco significativos
a significativos. No entanto, para a fase de exploração os impactes serão globalmente positivos e permanentes, de
magnitude moderada a elevada e significativos a muito significativos, uma vez que irão promover o incremento da segurança
rodoviária e a melhoria no binómio distância/tempo pela eliminação dos estrangulamentos no IP3, nomeadamente no
concelho de Santa Comba Dão.
Em síntese, as intervenções a promover no Troço 2 poderão implicar um aumento da incomodidade nalguns espaços
habitados mais próximos das frentes de obra, que poderão ser minimizadas com medidas conducentes à redução de
emissões (poeiras, ruído, etc.). Pontualmente, o alargamento da plataforma e as intervenções em taludes e muros de
contenção afetam terrenos com atividade agrícola, mas, na maioria das situações essas intervenções apenas abrangem
terrenos incultos, espaços florestais e/ou caminhos paralelos ao IP3, com exceção na parte final, em Santa Comba Dão.
A afetação da rede rodoviária e ferroviária, pela intervenção nas obras de arte, terá impactes negativos, mas temporários e
reversíveis, uma vez que todas as obras de arte afetadas serão restabelecidas (alargadas ou a construir), repondo as
40418-PB-TG-0623-EIA-001 IG. IP3 - NÓ DE SOUSELAS (IC2) / NÓ DE VISEU (A25). DUPLICAÇÃO / REQUALIFICAÇÃO
PROJETO BASE. VOLUME 06 - ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL. TOMO 6.2 – RELATÓRIO SÍNTESE
SUB-TOMO 6.2.3 – AVALIAÇÃO DE IMPACTES, AVALIAÇÃO DE ALTERNATIVAS E MEDIDAS MITIGADORAS

283

condições anteriores de mobilidade . O restabelecimento da ponte ferroviária da Linha da Beira Alta será mais complicado
e poderá interferir com o normal funcionamento desta linha, em termos de cumprimento de horários.
No Troço 3 a avaliação global de impactes considera a ocorrência de impactes negativos durante a fase de construção,
temporários e reversíveis, com exceção das duas construções afetadas, de magnitude baixa a elevada e pouco significativos
a significativos. No entanto, para a fase de exploração os impactes serão globalmente positivos e permanentes, de
magnitude moderada a elevada e significativos a muito significativos, uma vez que irão promover o incremento da segurança
rodoviária e a melhoria no binómio distância/tempo pela eliminação dos estrangulamentos no IP3, nomeadamente no
concelho de Viseu.
As intervenções a promover no Troço 3 do IP3 não implicam a afetação de construções de habitação. A afetação de parcelas
privadas terá de ser objeto de medidas de compensação, que serão desenvolvidas em capítulo próprio.
A travessia de Tondela poderá comportar alguns problemas, apesar de haver espaço disponível a ladear a plataforma, dado
haver muita ocupação de edifícios de habitação e de atividades económicas entre os nós sul e norte de Tondela.
No Troço 4 a avaliação global de impactes considera a ocorrência de impactes negativos durante a fase de construção,
permanentes e irreversíveis, de magnitude baixa a elevada e pouco significativos a significativos. No entanto, para a fase
de exploração os impactes serão globalmente positivos e permanentes, de magnitude baixa a moderada e pouco
significativos a significativos, uma vez que esta solução se distancia das áreas de maior densidade populacional em Santa
Comba Dão.
A travessia do rio Dão deverá comportar alguns problemas, decorrentes da morfologia do terreno e das condições naturais,
e a afetação da Ecovia do Dão terá de ser restabelecida, de molde a permitir a sua plena fruição.
O Troço 4 – Variante Nascente de Santa Comba Dão coincide, em parte com o Troço 2, não alterando significativamente
as afetações específicas daquele troço. O restante da Variante será construído de raiz, implicando algumas dificuldades e
afetações significativas, tais como a travessia do rio Dão, a afetação da Ecovia do Dão, a afetação de áreas agrícola em
produção, de áreas florestais e de diversos caminhos, que implicarão o seu restabelecimento em obras de arte a construir.

1.12 SAÚDE HUMANA
1.12.1 Enquadramento Metodológico
A Avaliação de Impactes na Saúde (AIS) foi definida em 1999 pela Organização Mundial de Saúde (OMS) como uma
“combinação de procedimentos, métodos e ferramentas que permitem avaliar uma proposta de política, projeto, plano ou
programa quanto aos seus potenciais impactos à saúde, bem como a ocorrência desses efeitos na população”.
Na União Europeia (UE), a metodologia AIS foi aplicada no desenvolvimento de políticas públicas de países da UE, tendo
também por objetivo intervir nas políticas, programas ou projetos, considerando as suas implicações ao nível da saúde das
comunidades.
É pois reconhecido que a saúde e o bem-estar público poderão ser afetados pelas complexas interações entre fatores
sociais, económicos e ambientais, compreendendo o igualmente o desenvolvimento físico e o comportamento individual.
A Avaliação de Impactes na Saúde considera a influência decisiva no âmbito da avaliação de uma política, programa ou
projeto. Trata-se de uma abordagem intersetorial que visa integrar a saúde em todas as políticas/projetos de todos os setores
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de atividade, para que se incorporem sistematicamente a componente saúde pública e os sistemas de saúde nas tomadas
de decisões.
Nesse enquadramento, a AIS é citada também como um dos componentes dessa estratégia, integrando a saúde em
avaliações de impacte ambiental, por forma a avaliar os efeitos dos projetos na saúde, tendo como base o reconhecimento
de que a saúde humana, o bem-estar e o ambiente são indissociáveis. Atende-se que as repercussões sociais e para a
saúde devem ser consideradas com o mesmo rigor científico que se confere aos fatores biofísicos durante a avaliação de
impactos ambientais.
Assim, segundo a Direção Geral de Saúde “a metodologia de avaliação de impacte na saúde (Health Impact Assessment HIA) permite analisar os impactes na população de uma intervenção (por exemplo, uma Lei ou Programa, entre outros).
Consiste numa metodologia estruturada, com uma abordagem orientada para a ação, tendo em vista maximizar os potenciais
impactes positivos e minimizar os impactes negativos. Deve ser aplicada à priori da implementação de qualquer intervenção,
de modo a que possam ser efetuadas, previamente, mudanças em função dos impactos analisados.”
A metodologia preconizada pela DGS é constituída por um conjunto de etapas: Screening, Scoping, Identificação dos
Impactes, Avaliação dos impactes (Assessment); Recomendações, Avaliação e Monitorização (Evaluation).

1.12.2 Análise da Componente de Riscos
O levantamento de potenciais afetações na saúde que poderão estar associados ás fases de construção e exploração dos
troços em avaliação do IP3, considera não só as implicações ou riscos decorrentes das atividades de obra como da
exploração da via, de uma forma indireta, pelos impactes decorrentes dos impactes negativos gerados em termos de
qualidade ambiental (qualidade do ar, da água, solo, ruido, etc.) que possam de alguma forma comprometer ou afetar a
saúde pública (ainda que com reduzida expressão face às atuais condições de exploração do IP3).
Assim, por um lado a identificação de potenciais riscos relativos á fase de construção
▪ acidentes rodoviários ou na operação de equipamentos e maquinaria pesada;
▪ inalação e contacto com emissões gasosas poluentes (resultantes da operação de veículos e maquinaria de obra);
▪ ruído associado às atividades de obra;
▪ acidentes pessoais durante as atividades de obra;
▪ outros riscos.
Riscos para a saúde durante a fase de exploração.
▪ Acidentes durante as operações de manutenção,
▪ acidentes pessoais
No contexto de obra importa sublinhar a importância do Plano de Segurança e Saúde (PSS) que constitui um documento
base elaborado na fase de projeto, atendendo ao previsto nos números 1 e 2 do Artigo 6.º do Decreto-Lei n.º 273/2003, de
29 de outubro que procede à revisão da regulamentação das condições de segurança e de saúde no trabalho em estaleiros
temporários ou móveis, constante do Decreto-Lei n.º 155/95, de 1 de Julho, mantendo as prescrições mínimas de segurança
e saúde no trabalho estabelecidas pela Diretiva n.º 92/57/CEE, do Conselho, de 24 de Junho
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A Entidade Executante deve desenvolver e especificar este PSS para a execução da obra, em conformidade com o definido
no Artigo 11.º e Anexos II e III do Decreto-Lei n.º 273/2003, de 29 de outubro. Quando várias Entidades Executantes realizam
partes da obra, cada uma, deve desenvolver e especificar este PSS para a execução dos seus trabalhos contratualmente
estabelecidos, nos mesmos termos anteriormente estabelecidos.
Assim, a análise dos riscos mais relevantes associados aos condicionalismos locais, às especificações dos trabalhos nas
diversas especialidades envolvidas e aos tipos de trabalho a executar e materiais a utilizar deverão estar previstos no PPS,
nomeadamente, os que envolvem riscos especiais. Os riscos e medidas preventivas serão evidenciadas, por forma a servir
de para a avaliação e hierarquização dos riscos reportados aos métodos de trabalho que venha a empregar, de acordo com
as especificações que deverão constar do PSS.
Quadro 1.57 – Lista de Trabalhos com Riscos Especiais

Nº

Atividade

Riscos Potenciais

Risco Especial Art.
7º do DL 273/03
Sim

1

DESVIOS PROVISÓRIOS DE TRÁFEGO

Despistes, resultando em
embate/choque entre os
equipamentos e os veículos
em circulação

X

Atropelamentos

X

Exposição a níveis de ruído
elevados

X

Exposição a poeiras, por
inalação
Exposição a substâncias
tóxicas, por inalação, durante a
aplicação das linhas de
sinalização provisória
2

2.1
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Medidas Preventivas

Não

X

X

− Os equipamentos deverão dispor de:
o
Sinais luminosos
o
Dispositivos de aviso sonoro de marcha atrás.
o
Estruturas de proteção contra o capotamento (ROPS)
− Delimitação das zonas de circulação rodoviária
− Sinalização temporária, indicando a existência de trabalhos e limitação da
velocidade de circulação
− Uso de EPI adequado: Capacete, calçado de proteção com sola e
biqueira de aço e colete refletorizado
− Delimitação das zonas de circulação pedonal com barreiras amovíveis.
− Garantir condições de visibilidade durante a execução de trabalhos em
período noturno
− Utilização de EPI adequado – protetores auriculares
− Realização de exames médicos, com periodicidade mínima de 2 anos
−
−
−
−
−

Utilização de EPI adequado – máscara de proteção respiratória
Realização de exames médicos, com periodicidade mínima de 2 anos
Seguir as indicações das Fichas de Dados de Segurança
Utilização de EPI adequado – máscara de proteção respiratória
Realização de exames médicos, com periodicidade mínima de 2 anos

SERVIÇOS AFETADOS

Execução de
trabalhos na
proximidade de
redes de
abastecimento de
água

Inundação, por rotura das
redes de abastecimento de
água

X

− Confirmação, no local, da informação prestada por cada entidade
concessionária, aferindo a sua localização em planta, cotas de
implantação, materiais, dimensões e estado de conservação de cada
infraestrutura / rede.
− Demarcação das redes
− Respeitar as distâncias de segurança
− Acompanhamento dos trabalhos por um técnico da entidade
concessionária.
− Manter a zona escavada sem águas, recorrendo, se necessário, a
bombagem
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Nº

Atividade

Risco Especial Art.
7º do DL 273/03

Riscos Potenciais

Sim

2.2

Execução de
trabalhos na
proximidade de
redes de
saneamento

2.3

Execução de
trabalhos na
proximidade de
redes subterrâneas
de
telecomunicações

Interrupção dos serviços

X

2.4

Execução de
trabalhos junto a
linhas aéreas
eletrificadas

Interrupção dos serviços

X

Eletrização, por contacto com
as linhas eletrificadas

X

Eletrocussão, por contacto
com as linhas eletrificadas

X

Interrupção dos serviços

X

2.5

3

3.1

Execução de
trabalhos junto a
linhas aéreas de
telecomunicações

Inundação, por rotura das
redes de saneamento

X

Medidas Preventivas

Não
− Confirmação, no local, da informação prestada por cada entidade
concessionária, aferindo a sua localização em planta, cotas de
implantação, materiais, dimensões e estado de conservação de cada
infraestrutura / rede.
− Demarcação das redes
− Respeitar as distâncias de segurança
− Acompanhamento dos trabalhos por um técnico da entidade
concessionária.
− Manter a zona escavada sem águas, recorrendo, se necessário, a
bombagem
− Confirmação, no local, da informação prestada por cada entidade
concessionária, aferindo a sua localização em planta, cotas de
implantação, materiais, dimensões e estado de conservação de cada
infraestrutura / rede.
− Demarcação das redes
− Respeitar as distâncias de segurança
− Acompanhamento dos trabalhos por um técnico da entidade
concessionária.
− Confirmação, no local, da informação prestada por cada entidade
concessionária, aferindo a sua localização em planta, cotas de
implantação, materiais, dimensões e estado de conservação de cada
infraestrutura / rede.
− Demarcação das redes
− Respeitar as distâncias de segurança
− Acompanhamento dos trabalhos por um técnico da entidade
concessionária.
− Planeamento dos trabalhos
− Sinalização e proteção dos locais de trabalho
− Demarcação das redes
− Respeitar as distâncias de segurança
−
−
−
−
−

Planeamento dos trabalhos
Sinalização e proteção dos locais de trabalho
Demarcação das redes
Respeitar as distâncias de segurança
Confirmação, no local, da informação prestada por cada entidade
concessionária, aferindo a sua localização em planta, cotas de
implantação, materiais, dimensões e estado de conservação de cada
infraestrutura / rede.
− Demarcação das redes
− Respeitar as distâncias de segurança
− Acompanhamento dos trabalhos por um técnico da entidade
concessionária.

TERRAPLENAGENS

Desmatação

Esmagamento, durante
remoção das árvores

a

Queda ao mesmo nível,
resultando em ferimentos
ligeiros, ou fraturas
Cortes,
resultando
em
ferimentos ou lacerações

X

X

X

− Verificação e acerto dos cabos de elevação, caso estejam emaranhados
ou enrolados,
− Os ganchos deverão possuir patilhas de segurança que evitem o
despreendimento das cargas
− Impedir a permanência de outros trabalhadores sob as cargas em
elevação, delimitando da área de influência do equipamento com fita de
sinalização preta e amarela em polietileno
− Suspensão da operação em caso de ocorrência de chuva, vento forte ou
fala de visibilidade
− Uso obrigatório de capacete e calçado de proteção com sola e biqueira
de aço
− Planeamento e organização dos trabalhos
− Garantir espaço livre para a movimentação dos trabalhadores
− Uso de EPI adequados – colete refletor e calçado de proteção
− Utilização de EPI adequado – calçado e luvas de proteção
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Nº

Atividade

Riscos Potenciais

Risco Especial Art.
7º do DL 273/03
Sim

3.2

Decapagem de terra
vegetal

Exposição a níveis elevados de
ruído

X

− Utilização de EPI adequado – protetores auriculares
− Realização de exames médicos, com periodicidade mínima de 2 anos

Exposição a poeiras, por
inalação

X

− Utilização de EPI adequado – máscara de proteção respiratória
− Realização de exames médicos, com periodicidade mínima de 2 anos

Despistes, resultando em
embate/choque entre os
equipamentos e os veículos
em circulação

X

− Os equipamentos deverão dispor de:
o
Sinais luminosos
o
Dispositivos de aviso sonoro de marcha atrás.
o
Estruturas de proteção contra o capotamento (ROPS)
− Delimitação das zonas de circulação rodoviária
− Sinalização temporária, indicando a existência de trabalhos e limitação da
velocidade de circulação
− Uso de EPI adequado: Capacete, calçado de proteção com sola e
biqueira de aço e colete refletorizado

Atropelamentos

X

− Delimitação das zonas de circulação pedonal com barreiras amovíveis.
− Garantir condições de visibilidade durante a execução de trabalhos em
período noturno

Esmagamento ( pés )

X

− Dotar as máquinas e equipamentos com sinal luminoso e aviso sonoro de
marcha atrás
− Utilização de EPI adequado : calçado de proteção com sola e biqueira de
aço e colete refletorizado

Exposição a níveis elevados de
ruído
Exposição a poeiras, por
inalação

3.3

Escavações, para
alargamento da
plataforma
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X

− Utilização de EPI adequado – protetores auriculares
− Realização de exames médicos, com periodicidade mínima de 2 anos
− Utilização de EPI adequado – máscara de proteção respiratória
− Realização de exames médicos, com periodicidade mínima de 2 anos
− Os equipamentos deverão dispor de ;
o
Sinais luminosos
o
Dispositivos de aviso sonoro de marcha atrás.
o
Estruturas de proteção contra o capotamento (ROPS)
− Delimitação das zonas de circulação pedonal e rodoviária
− Sinalização temporária, indicando a existência de trabalhos e limitação da
velocidade de circulação
− Uso de EPI adequado: Capacete, calçado de proteção com sola e
biqueira de aço e colete refletorizado
− Delimitação da periferia das valas e caboucos com proteções adequadas
− Interditar a circulação de equipamentos junto ao limite superior das valas
− O acesso ao fundo das zonas escavadas deverá ser feito através de
escadas, afastadas, no máximo 15m
− Sinalização e proteção dos locais de trabalho

X

Queda em altura, nas valas
abertas, de pessoal e de
equipamento

X

Queda ao mesmo nível,
resultando em ferimentos
ligeiros, ou fraturas

X

− Planeamento e organização dos trabalhos
− Garantir espaço livre para a movimentação dos trabalhadores
− Uso de EPI adequados – colete refletor e calçado de proteção

X

− Remoção imediata dos blocos rochosos
− Os equipamentos deverão dispor de estruturas de proteção contra a
queda de objetos (FOPS)
− Uso de EPI adequados – colete refletor e calçado de proteção

Exposição a poeiras e pós de
materiais, por inalação
Exposição a níveis elevados de
ruído,

Aterros

X

Despistes, resultando em
embate/choque entre os
equipamentos e os veículos
em circulação

Esmagamento, por queda de
pedras e blocos rochosos

3.4

Medidas Preventivas

Não

Despistes, resultando em
embate/choque entre os
equipamentos e os veículos
em circulação

X
X

X

−
−
−
−
−

Utilização de EPI adequado – máscara de proteção respiratória
Realização de exames médicos, com periodicidade mínima de 2 anos
Utilização de EPI adequado – protetores auriculares
Realização de exames médicos, com periodicidade mínima de 2 anos
Os equipamentos deverão dispor de ;
o
Sinais luminosos
o
Dispositivos de aviso sonoro de marcha atrás.
o
Estruturas de proteção contra o capotamento (ROPS)
− Delimitação das zonas de circulação pedonal e rodoviária
− Sinalização temporária, indicando a existência de trabalhos e limitação da
velocidade de circulação
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Nº

Atividade

Riscos Potenciais

Risco Especial Art.
7º do DL 273/03
Sim

Medidas Preventivas

Não
− Uso de EPI adequado: Capacete, calçado de proteção com sola e
biqueira de aço e colete refletorizado

Queda ao mesmo nível,
resultando em ferimentos
ligeiros, ou fraturas

X

Queda em altura, ao longo dos
taludes

X

Exposição a poeiras e pós de
materiais, por inalação
Exposição a níveis elevados de
ruído,
3.5

4
4.1

Revestimento dos
taludes

X

Queda em altura, ao longo dos
taludes

X

Queda ao mesmo nível,
resultando em ferimentos
ligeiros, ou fraturas

X

Esforço físico excessivo

X

Cortes,
resultando
em
ferimentos ou lacerações

X

−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

Planeamento e organização dos trabalhos
Delimitação das zonas de circulação pedonal e rodoviária
Uso de EPI adequados – colete refletor e calçado de proteção
Utilização de EPI adequado – máscara de proteção respiratória
Realização de exames médicos, com periodicidade mínima de 2 anos
Utilização de EPI adequado – protetores auriculares
Realização de exames médicos, com periodicidade mínima de 2 anos
Planeamento e organização dos trabalhos
Garantir espaço livre para a movimentação dos trabalhadores
Uso de EPI adequados – colete refletor e calçado de proteção
Planeamento e organização dos trabalhos
Garantir espaço livre para a movimentação dos trabalhadores
Uso de EPI adequados – colete refletor e calçado de proteção
Garantir espaço livre para a movimentação manual das cargas
Providenciar formação sobre a correta movimentação de cargas

− Utilização de EPI adequado – calçado e luvas de proteção
− Cumprir as indicações dos manuais de utilização dos produtos aplicados
− Utilização de EPI adequado – máscara de proteção respiratória
− Realização de exames médicos, com periodicidade mínima de 2 anos

Exposição a substâncias
tóxicas, por inalação de
contaminantes químicos

X

Exposição a poeiras e pós de
materiais, por inalação

X

− Utilização de EPI adequado – máscara de proteção respiratória
− Realização de exames médicos, com periodicidade mínima de 2 anos

Exposição a níveis elevados de
ruído,

X

− Utilização de EPI adequado – protetores auriculares
− Realização de exames médicos, com periodicidade mínima de 2 anos

DRENAGEM
Limpeza dos órgãos
de Drenagem

Demolição das
bocas das PH

− Formação e informação dos trabalhadores sobre os riscos a que estão
expostos
− Uso de EPI adequado: luvas e calçado de proteção
− Garantir espaço livre para a movimentação manual das cargas
− Providenciar formação sobre a correta movimentação de cargas

Cortes,
decorrentes
do
manuseamento de elementos X
com arestas cortantes
Esforço físico excessivo

3.3

X

− Planeamento e organização dos trabalhos
− Garantir espaço livre para a movimentação dos trabalhadores
− Uso de EPI adequados – colete refletor e calçado de proteção

X

Posturas inadequadas

X

− Garantir espaço livre para movimentação dos trabalhadores
− Formação e informação dos trabalhadores
− Uso de E.P.I. adequado: luvas e calçado de proteção

Esmagamento ( pés )

X

− Uso de EPI adequado: calçado de proteção com sola e biqueira de aço

Queda ao mesmo nível,
resultando em ferimentos
ligeiros, ou fraturas

X

Cortes, derivados da má
utilização das técnicas e
equipamentos de demolição e
de corte

X

− Planeamento e organização dos trabalhos
− Garantir espaço livre para a movimentação dos trabalhadores
− Uso de EPI adequados – colete refletor e calçado de proteção
− Formação e informação dos trabalhadores sobre os riscos a que estão
expostos
− Uso de EPI adequado: capacete e calçado de proteção
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Nº

Atividade

Risco Especial Art.
7º do DL 273/03

Riscos Potenciais

Sim

3.4

290

Execução de
estruturas em betão
armado

Medidas Preventivas

Não

Lesões dorso-lombares por má
postura na elevação manual de
blocos de materiais e produtos
de demolição

X

− Providenciar formação sobre a correta movimentação de cargas
− Uso de E.P.I. adequado: luvas e calçado de proteção

Projeção de materiais e
partículas resultantes da
demolição

X

− Formação e informação dos trabalhadores sobre os riscos a que estão
expostos
− Uso de EPI adequado, nomeadamente capacete, botas e óculos de
proteção

Exposição a poeiras e pós de
materiais, por inalação

X

Exposição a níveis de ruído
elevados

X

Exposição a vibrações, ao
nível mãos-braços

X

Queda em mesmo nível

X

− Garantir o espaço livre para a movimentação dos trabalhadores
− Uso de EPI adequado: calçado de proteção com sola e biqueira de aço

Esmagamento dos pés

X

− Planeamento adequado dos trabalhos
− Garantir o espaço livre para a movimentação dos trabalhadores
− Uso de EPI adequado: calçado de proteção com sola e biqueira de aço

Queda em desnível, para o
interior das PH

X

− Planeamento adequado dos trabalhos
− Delimitação e sinalização da área de trabalho
− Uso de EPI adequado: capacete e calçado de proteção

Queda em altura, para o
interior das PH

X

− Planeamento adequado dos trabalhos
− Delimitação e sinalização da área de trabalho
− Uso de EPI adequado: capacete e calçado de proteção

Esmagamento, por queda das
cargas em elevação

X

Queda em
trabalhadores

X

altura

dos

−
−
−
−
−
−

Utilização de EPI adequado – máscara de proteção respiratória
Realização de exames médicos, com periodicidade mínima de 2 anos
Utilização de EPI adequado – protetores auriculares
Realização de exames médicos, com periodicidade mínima de 2 anos
Cumprir as indicações dos manuais de utilização dos equipamentos
Formação e informação dos trabalhadores sobre os riscos inerentes à
exposição a vibrações.
− Utilização de EPI adequado – luvas de proteção mecânica
− Realização de exames médicos, com periodicidade mínima de 2 anos

− Verificação e acerto dos cabos de elevação, caso estejam emaranhados
ou enrolados,
− Os ganchos deverão possuir patilhas de segurança que evitem o
despreendimento das cargas
− Impedir a permanência de outros trabalhadores sob as cargas em
elevação, delimitando da área de influência do equipamento
− Suspensão da operação em caso de ocorrência de chuva, vento forte ou
fala de visibilidade
− Sinalização local de trabalho:
− Uso de EPI adequados – colete refletor e calçado de proteção
− Implementar guarda-corpos no limite da área de trabalho,
− Sinalização do local de trabalho, informativa do risco de queda em altura,
− Se justificável, obrigatoriedade do uso de cinto de segurança e arnês,
ligados à linha de vida.
− Planeamento e organização dos trabalhos
− Garantir espaço livre para a movimentação dos trabalhadores
− Uso de EPI adequados – colete refletor e calçado de proteção

Queda ao mesmo nível,
resultando em ferimentos
ligeiros, ou fraturas

X

Dermatoses por contacto da
pele com o cimento e o ferro

X

− Formação e informação dos trabalhadores sobre os riscos a que estão
expostos
− Uso de EPI adequado, nomeadamente luvas e calçado de proteção

Cortes, por contacto com as
arestas dos varões de aço

X

− Utilização de ferramentas de corte apropriadas; guilhotina, ou tesouras.
− Interditar a utilização de ferramentas defeituosas, ou danificadas
− Uso de EPI adequado: luvas e calçado de proteção

Esforço físico excessivo

X

− Garantir espaço livre para a movimentação manual das cargas
− Providenciar formação sobre a correta movimentação de cargas
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Nº

Atividade

Risco Especial Art.
7º do DL 273/03

Riscos Potenciais

Sim

Posturas inadequadas

X

Esmagamento ( pés )
Exposição a poeiras e pós de
materiais, por inalação

X

3.7

Aplicação de
Tapetes de
Enrocamento

Aplicação de
coletores

− Garantir espaço livre para movimentação dos trabalhadores
− Formação e informação dos trabalhadores
− Uso de E.P.I. adequado: luvas e calçado de proteção
− Uso de EPI adequado: calçado de proteção com sola e biqueira de aço
− Utilização de EPI adequado – máscara de proteção respiratória
− Realização de exames médicos, com periodicidade mínima de 2 anos

Exposição a níveis de ruído
elevados

X

− Utilização de EPI adequado – protetores auriculares
− Realização de exames médicos, com periodicidade mínima de 2 anos

Exposição a superfícies a altas
temperaturas durante as
operações de soldadura

X

− Prever uma caixa de primeiros socorros
− Uso de E.P.I. adequado – luvas de proteção

Exposição, por inalação, a
contaminantes químicos

3.5

X

Medidas Preventivas

Não

Esmagamento, durante
aplicação do enrocamento

X

a

− Execução dos trabalhos de soldadura por pessoal especializado
− Sinalização do local de trabalho – proteção obrigatória das vias
respiratórias
− Uso de EPI adequado - máscara de proteção respiratória
− Realização de exames médicos, com periodicidade mínima de 2 anos
− Planeamento e organização dos trabalhos
− Sinalização e proteção dos locais de trabalho
− Uso de EPI adequados – colete refletor e calçado de proteçãos

Cortes,
resultando
em
ferimentos ou lacerações

− Utilização de EPI adequado – luvas de proteção

Exposição a poeiras, por
inalação

− Utilização de EPI adequado – máscara de proteção respiratória
− Realização de exames médicos, com periodicidade mínima de 2 anos

Exposição a níveis elevados de
ruído,

− Utilização de EPI adequado – protetores auriculares
− Realização de exames médicos, com periodicidade mínima de 2 anos

Esmagamento, por queda de
tubagens e outros materiais em
elevação

− Verificação e acerto dos cabos de elevação, caso estejam emaranhados
ou enrolados,
− Os ganchos deverão possuir patilhas de segurança que evitem o
despreendimento das cargas
− Impedir a permanência de outros trabalhadores sob as cargas em
elevação, delimitando da área de influência do equipamento
− Suspensão da operação em caso de ocorrência de chuva, vento forte ou
fala de visibilidade
− Sinalização local de trabalho:
− Uso de EPI adequados – colete refletor e calçado de proteção

Queda
de
pessoal
e
X
equipamento nas valas abertas

− Planeamento e organização dos trabalhos Delimitação das zonas de
trabalho
− Garantir espaço livre para a movimentação dos trabalhadores
− Uso de EPI adequados – colete refletor e calçado de proteção

Lesões dorso-lombares por
uma incorreta postura na
elevação manual dos materiais

− Providenciar formação sobre a correta movimentação de cargas
− Uso de E.P.I. adequado: luvas e calçado de proteção

Posturas inadequadas

X

− Garantir espaço livre para movimentação dos trabalhadores
− Formação e informação dos trabalhadores
− Uso de E.P.I. adequado: luvas e calçado de proteção

Esforço físico excessivo

X

− Garantir espaço livre para a movimentação manual das cargas
− Providenciar formação sobre a correta movimentação de cargas

Entalamentos

X

− Planeamento e organização dos trabalhos
− Formação e informação dos trabalhadores
− Uso de EPI adequado, nomeadamente luvas e calçado de proteção
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Nº

Atividade

Riscos Potenciais

Risco Especial Art.
7º do DL 273/03
Sim

Queda ao mesmo nível,
resultando em ferimentos
ligeiros, ou fraturas

X

− Planeamento e organização dos trabalhos
− Garantir espaço livre para a movimentação dos trabalhadores
− Uso de EPI adequados – colete refletor e calçado de proteção

Esmagamento ( pés )

X

− Uso de EPI adequado: calçado de proteção com sola e biqueira de aço

Exposição a poeiras e pós de
materiais, por inalação

X

− Utilização de EPI adequado – máscara de proteção respiratória
− Realização de exames médicos, com periodicidade mínima de 2 anos

X

− Utilização de EPI adequado – protetores auriculares
− Realização de exames médicos, com periodicidade mínima de 2 anos

X

− Seguir as indicações das Fichas de Dados de Segurança
− Utilização de EPI adequado – máscara de proteção respiratória
− Realização de exames médicos, com periodicidade mínima de 2 anos

Exposição a níveis elevados de
ruído,
Exposição a substâncias
tóxicas, por contacto com a
pele
5

2.1

2.2

292

Medidas Preventivas

Não

PAVIMENTAÇÃO

Fresagem dos
pavimentos
existentes

Saneamento do
pavimento

Choques e atropelamento
pelos
equipamentos em
circulação

X

Despiste dos veículos nas
zonas de fresagem, resultando
em embate/choque entre os
equipamentos

X

− Os equipamentos deverão dispor de:
o
Sinais luminosos
o
Dispositivos de aviso sonoro de marcha atrás.
o
Estruturas de proteção contra o capotamento (ROPS)
− Delimitação das zonas de circulação rodoviária
− Sinalização temporária, indicando a existência de trabalhos e limitação da
velocidade de circulação
− Uso de EPI adequado: Capacete, calçado de proteção com sola e
biqueira de aço e colete refletorizado
− Delimitação das zonas de circulação rodoviária
− Sinalização temporária, indicando a existência de trabalhos e limitação da
velocidade de circulação
− Uso de EPI adequado: Capacete, calçado de proteção com sola e
biqueira de aço e colete refletorizado

Exposição a níveis de ruído
X
elevados

− Utilização de EPI adequado – protetores auriculares
− Realização de exames médicos, com periodicidade mínima de 2 anos

Exposição a poeiras, por
X
inalação

− Utilização de EPI adequado – máscara de proteção respiratória
− Realização de exames médicos, com periodicidade mínima de 2 anos
Realização de exames médicos, com periodicidade mínima de 2 anos

Projeção de materiais e
partículas resultantes da
fresagem de materiais

X

− Uso de EPI adequado: óculos de proteção

Queda em mesmo nível

X

− Garantir o espaço livre para a movimentação dos trabalhadores
− Uso de EPI adequado: calçado de proteção com sola e biqueira de aço

Esmagamento dos pés

X

− Planeamento adequado dos trabalhos
− Garantir o espaço livre para a movimentação dos trabalhadores
− Uso de EPI adequado: calçado de proteção com sola e biqueira de aço

Despiste dos veículos nas
zonas
de
saneamento,
resultando em embate/choque
entre os equipamentos

X

Choques e atropelamento
pelos
equipamentos em
circulação

X

Exposição a poeiras, por
inalação

X

− Orientação das manobras dos equipamentos por sinaleiros
− As máquinas e equipamentos deverão ter luzes e avisos sonoros de
marcha atrás
− Uso de EPI adequado: Capacete, calçado de proteção com sola e
biqueira de aço e colete refletorizado
− Delimitação e sinalização da área de trabalho
− Uso de EPI adequado: Capacete, calçado de proteção com sola e
biqueira de aço e colete refletorizado
− Utilização de EPI adequado – máscara de proteção respiratória
− Realização de exames médicos, com periodicidade mínima de 2 anos
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Nº

Atividade

Riscos Potenciais

Risco Especial Art.
7º do DL 273/03
Sim

2.3

Execução de
pavimentos
betuminosos

Exposição a níveis de ruído
elevados

X

− Utilização de EPI adequado – protetores auriculares
− Realização de exames médicos, com periodicidade mínima de 2 anos

Projeção de materiais e
partículas resultantes da
fresagem de materiais

X

− Uso de EPI adequado: óculos de proteção

Queda em mesmo nível

X

− Garantir o espaço livre para a movimentação dos trabalhadores
− Uso de EPI adequado: calçado de proteção com sola e biqueira de aço

Esmagamento (pés)

X

− Planeamento adequado dos trabalhos
− Garantir espaço livre para a circulação dos trabalhadores
− Uso de EPI adequado: calçado de proteção com sola e biqueira de aço

Despiste dos veículos na zona
de aplicação do pavimento,
resultando em embate/choque
entre os equipamentos

X

− Orientação das manobras dos equipamentos por sinaleiros
− As máquinas e equipamentos deverão ter luzes e avisos sonoros de
marcha atrás
− Uso de EPI adequado: Capacete, calçado de proteção com sola e
biqueira de aço e colete refletorizado

Choques e atropelamento
pelos
equipamentos em
circulação

X

− Delimitação e sinalização da área de trabalho
− Uso de EPI adequado: Capacete, calçado de proteção com sola e
biqueira de aço e colete refletorizado

Exposição a poeiras, por
inalação

X

− Utilização de EPI adequado – máscara de proteção respiratória
− Realização de exames médicos, com periodicidade mínima de 2 anos

Exposição a níveis de ruído
elevados

X

− Utilização de EPI adequado – protetores auriculares
− Realização de exames médicos, com periodicidade mínima de 2 anos

Projeção de materiais e
partículas resultantes da
fresagem de materiais

X

− Uso de EPI adequado: óculos de proteção

Queda em mesmo nível

X

− Garantir o espaço livre para a movimentação dos trabalhadores
− Uso de EPI adequado: calçado de proteção com sola e biqueira de aço

Esmagamento dos pés

X

− Planeamento adequado dos trabalhos
− Garantir espaço livre para a circulação dos trabalhadores
− Uso de EPI adequado: calçado de proteção com sola e biqueira de aço

Dermatoses, por contacto com
os materiais betuminosos

X

− Uso de EPI adequado: luvas de proteção

X

− Uso de EPI adequado: luvas de proteção

X

− Uso de EPI adequado: máscaras de proteção respiratória adequada.
− Realização de exames médicos, com periodicidade mínima de 2 anos

X

− Uso de EPI adequado: calçado de proteção com sola e biqueira de aço

Queimaduras, por contacto
com materiais a altas
temperaturas
Exposição, por inalação, a
fumos e vapores resultantes da
aplicação de materiais e
produtos betuminosos
Esmagamentos dos pés
6

Medidas Preventivas

Não

CANAL TÉCNICO RODOVIÁRIO

Choques e atropelamento
pelos
equipamentos em
circulação

X

Esmagamento, por queda das
cargas em elevação

X

− Os equipamentos deverão dispor de:
o
Sinais luminosos
o
Dispositivos de aviso sonoro de marcha atrás.
o
Estruturas de proteção contra o capotamento (ROPS)
− Delimitação das zonas de circulação rodoviária
− Sinalização temporária, indicando a existência de trabalhos e limitação da
velocidade de circulação
− Uso de EPI adequado: Capacete, calçado de proteção com sola e
biqueira de aço e colete refletorizado
− Verificação e acerto dos cabos de elevação, caso estejam emaranhados
ou enrolados,

40418-PB-TG-0623-EIA-001 IG. IP3 - NÓ DE SOUSELAS (IC2) / NÓ DE VISEU (A25). DUPLICAÇÃO / REQUALIFICAÇÃO
PROJETO BASE. VOLUME 06 - ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL. TOMO 6.2 – RELATÓRIO SÍNTESE
SUB-TOMO 6.2.3 – AVALIAÇÃO DE IMPACTES, AVALIAÇÃO DE ALTERNATIVAS E MEDIDAS MITIGADORAS

293

Nº

Atividade

Riscos Potenciais

Risco Especial Art.
7º do DL 273/03
Sim

7

7.1

− Os ganchos deverão possuir patilhas de segurança que evitem o
despreendimento das cargas
− Impedir a permanência de outros trabalhadores sob as cargas em
elevação, delimitando da área de influência do equipamento
− Suspensão da operação em caso de ocorrência de chuva, vento forte ou
fala de visibilidade
− Sinalização local de trabalho
− Uso de EPI adequados – colete refletor e calçado de proteção
− Planeamento e organização dos trabalhos Delimitação das zonas de
trabalho
− Garantir espaço livre para a movimentação dos trabalhadores
− Uso de EPI adequados – colete refletor e calçado de proteção
− Planeamento e organização dos trabalhos
− Garantir espaço livre para a movimentação dos trabalhadores
− Uso de EPI adequados – colete refletor e calçado de proteção

Queda
de
pessoal
e
equipamento nas valas abertas

X

Queda em altura, ao longo dos
taludes

X

Esmagamento ( pés )

X

− Uso de EPI adequado: calçado de proteção com sola e biqueira de aço

Dermatoses por contacto da
pele com o cimento

X

− Formação e informação dos trabalhadores sobre os riscos a que estão
expostos
− Uso de EPI adequado, nomeadamente luvas e calçado de proteção

Lesões dorso-lombares por
uma incorreta postura na
elevação manual dos materiais

− Providenciar formação sobre a correta movimentação de cargas
− Uso de E.P.I. adequado: luvas e calçado de proteção

Posturas inadequadas

− Garantir espaço livre para movimentação dos trabalhadores
− Formação e informação dos trabalhadores
− Uso de E.P.I. adequado: luvas e calçado de proteção

Esforço físico excessivo

X

− Garantir espaço livre para a movimentação manual das cargas
− Providenciar formação sobre a correta movimentação de cargas

Exposição a níveis de ruído
elevados

X

− Utilização de EPI adequado – protetores auriculares
− Realização de exames médicos, com periodicidade mínima de 2 anos

SINALIZAÇÃO

Desmontagem e
remoção de
elementos de
sinalização
existentes

Choques e atropelamento
pelos
equipamentos em
circulação

X

Despiste dos veículos na zona
de trabalho, resultando em
embate/choque entre os
equipamentos

X

Queda em altura, ao longo dos
taludes

X

Exposição a poeiras, por
inalação,
resultantes
da
aplicação de abrasivos, no
caso da eliminação das marcas
rodoviárias existentes
Exposição a níveis de ruído
elevados
Lesões dorso-lombares por
uma incorreta postura na
elevação manual dos materiais
Posturas inadequadas
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Medidas Preventivas

Não

− Os equipamentos deverão dispor de:
o
Sinais luminosos
o
Dispositivos de aviso sonoro de marcha atrás.
o
Estruturas de proteção contra o capotamento (ROPS)
− Delimitação das zonas de circulação rodoviária
− Sinalização temporária, indicando a existência de trabalhos e limitação da
velocidade de circulação
− Uso de EPI adequado: Capacete, calçado de proteção com sola e
biqueira de aço e colete refletorizado
− Delimitação das zonas de circulação rodoviária
− Sinalização temporária, indicando a existência de trabalhos e limitação da
velocidade de circulação
− Uso de EPI adequado: Capacete, calçado de proteção com sola e
biqueira de aço e colete refletorizado
− Planeamento e organização dos trabalhos
− Garantir espaço livre para a movimentação dos trabalhadores
− Uso de EPI adequados – colete refletor e calçado de proteção

X

− Uso de EPI adequado, nomeadamente máscaras de proteção respiratória
com filtro anti poeira

X

− Utilização de EPI adequado – protetores auriculares
− Realização de exames médicos, com periodicidade mínima de 2 anos
− Providenciar formação sobre a correta movimentação de cargas
− Uso de E.P.I. adequado: luvas e calçado de proteção

X

− Garantir espaço livre para movimentação dos trabalhadores
− Formação e informação dos trabalhadores
− Uso de E.P.I. adequado: luvas e calçado de proteção
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Nº

Atividade

Riscos Potenciais

Risco Especial Art.
7º do DL 273/03
Sim

7.2

Execução das
marcas rodoviária

Esforço físico excessivo

X

Choques e atropelamento
pelos
equipamentos em
circulação

X

Despiste dos veículos na zona
de trabalho, resultando em
embate/choque entre os
equipamentos

X

Exposição a níveis de ruído
elevados
Exposição a substâncias
tóxicas, por inalação, durante a
aplicação das linhas de
sinalização
7.3

Aplicação dos
equipamentos de
sinalização vertical,
e de segurança

X

Medidas Preventivas

Não
− Garantir espaço livre para a movimentação manual das cargas
− Providenciar formação sobre a correta movimentação de cargas
− Os equipamentos deverão dispor de:
o
Sinais luminosos
o
Dispositivos de aviso sonoro de marcha atrás.
o
Estruturas de proteção contra o capotamento (ROPS)
− Delimitação das zonas de circulação rodoviária
− Sinalização temporária, indicando a existência de trabalhos e limitação da
velocidade de circulação
− Uso de EPI adequado: Capacete, calçado de proteção com sola e
biqueira de aço e colete refletora ado
− Delimitação das zonas de circulação rodoviária
− Sinalização temporária, indicando a existência de trabalhos e limitação da
velocidade de circulação
− Uso de EPI adequado: Capacete, calçado de proteção com sola e
biqueira de aço e colete refletorizado
− Utilização de EPI adequado – protetores auriculares
− Realização de exames médicos, com periodicidade mínima de 2 anos

X

− Seguir as indicações das Fichas de Dados de Segurança
− Utilização de EPI adequado – máscara de proteção respiratória
− Realização de exames médicos, com periodicidade mínima de 2 anos

Dermatoses por contacto da
pele com o cimento e o ferro
durante a execução das
fundações dos sinais

X

− Formação e informação dos trabalhadores sobre os riscos a que estão
expostos
− Uso de EPI adequado, nomeadamente luvas e calçado de proteção

Queda em altura, ao longo dos
taludes

X

− Planeamento e organização dos trabalhos
− Garantir espaço livre para a movimentação dos trabalhadores
− Uso de EPI adequados – colete refletor e calçado de proteção

Esmagamento, por queda das
cargas em elevação

X

− Verificação e acerto dos cabos de elevação, caso estejam emaranhados
ou enrolados,
− Os ganchos deverão possuir patilhas de segurança que evitem o
despreendimento das cargas
− Impedir a permanência de outros trabalhadores sob as cargas em
elevação, delimitando da área de influência do equipamento
− Suspensão da operação em caso de ocorrência de chuva, vento forte ou
fala de visibilidade
− Sinalização local de trabalho:
− Uso de EPI adequados – colete refletor e calçado de proteção

Esmagamento ( pés )

X

− Uso de EPI adequado: calçado de proteção com sola e biqueira de aço

Projeção de partículas durante
a fixação dos postes

X

− Formação e informação dos trabalhadores sobre os riscos a que estão
expostos
− Uso de EPI adequado, nomeadamente capacete, botas e óculos de
proteção

Lesões dorso-lombares por má
postura na elevação manual de
blocos de materiais e produtos
de demolição

X

− Providenciar formação sobre a correta movimentação de cargas
− Uso de E.P.I. adequado: luvas e calçado de proteção

Esforço físico excessivo

X

Posturas inadequadas

X

Queda ao mesmo nível,
resultando em ferimentos
ligeiros, ou fraturas

X

Exposição a níveis de ruído
elevados
Cortes, por contacto com as
arestas do equipamento de
sinalização

X
X

−
−
−
−
−

Garantir espaço livre para a movimentação manual das cargas
Providenciar formação sobre a correta movimentação de cargas
Garantir espaço livre para movimentação dos trabalhadores
Formação e informação dos trabalhadores
Uso de E.P.I. adequado: luvas e calçado de proteção

− Planeamento e organização dos trabalhos
− Garantir espaço livre para a movimentação dos trabalhadores
− Uso de EPI adequados – colete refletor e calçado de proteção
−
−
−
−
−

Utilização de EPI adequado – protetores auriculares
Realização de exames médicos, com periodicidade mínima de 2 anos
Utilização de ferramentas de corte apropriadas; guilhotina, ou tesouras.
Interditar a utilização de ferramentas defeituosas, ou danificadas
Uso de EPI adequado: luvas e calçado de proteção
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Com a entrada e exploração da via e sendo que o projeto de Requalificação / Duplicação do IP3 tem como objetivo a melhoria
das condições de circulação e segurança, prevê-se um beneficio direto em termos de condições de risco rodoviário, que se
traduzirá numa redução efetiva dos índices de sinistralidade.

1.12.3 Análise da Componente de Saúde Humana
No que respeita a potenciais impactes na saúde humana decorrentes da implementação do projeto em análise, sublinhamse os aspetos estudados relativos a afetações na qualidade ambiental, com eventuais consequências na saúde da
comunidade residente mais próxima da via.
Efetivamente, as emissões de poluentes atmosféricos resultantes dos motores de combustão dos veículos circulantes, a
poluição hídrica das escorrência da via (e indiretamente dos solos), o potencial aumento dos níveis de ruido, são aspetos
que contribuem para a degradação da qualidade ambiental nas imediações da via, que poderão afetar os recetores mais
sensíveis.
▪ Emissões gasosas poluentes: a poluição atmosférica é responsável por doenças do foro respiratório, de pele e
alergénicas;
▪ Degradação da qualidade da água: afeta diretamente e indiretamente todo o sistema dependente da bacia em causa
(agricultura, consumo, etc.), podendo, caso não sejam efetuados os devidos tratamentos, ter consequência ao nível
do trato digestivo, da pele, etc.
▪ Aumento dos níveis de ruído: podendo causar problemas tanto a nível físico, como também psicológico e até social.
Sendo que a exposição ao ruído, poderá provocar problemas cardiovasculares, o stresse e depressão e a perda
auditiva, entre os mais comuns.
No entanto, importa sublinhar as emissões geradas pela circulação rodoviária terão uma tendência para decrescer
significativamente a médio e longo prazo, devido às politicas que estão a ser implementadas no âmbito dos objetivos
definidos no PNAC 2020/2030 (Programa Nacional para as Alterações Climáticas 2020/2030), quer de promover a transição
para uma economia de baixo carbono, como de assegurar uma trajetória sustentável de redução das emissões de GEE.
São também significativas as alterações que se têm vindo a verificar ao nível das politicas setoriais de transportes,
promovendo medidas de controlo das alterações climáticas, quer em termos tecnológicos como na composição os
combustíveis utilizados, de que são exemplos os carros elétricos (veículos de emissão zero, ou de baixas emissões) e as
politicas de gestão da mobilidade (designadamente para os transportes de média e longa distancia).
Por outro lado, a adoção de medidas mitigadoras de redução destes impactes, designadamente a implementação de
sistemas de controlo e mitigação de ruido ao nível dos recetores sensíveis (como são exemplo as barreiras acústicas),
poderá reduzir os atuais incómodos associados a estas componentes com efeitos diretos na saúde pública das comunidades
locais atualmente mais afetadas.
Assim, analisados os impactes associados à qualidade ambiental, às condições ambientais e sociais decorrentes da
implementação do projeto, ao nível da qualidade da água, do ar, do ruido, dos potenciais incómodos gerados, não são
expectáveis impactes diretos na saúde comunitária, para além dos que persistem nas condições atuais de circulação do IP3,
podendo para alguns aspetos ser expetável ligeiras melhorias nas condições de qualidade ambiental local.
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1.13 ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO
O presente capítulo corresponde à avaliação das interferências do Projeto com as condicionantes identificadas nas plantas
de condicionantes dos PDM dos concelhos atravessados pelo IP3, nomeadamente as interferências com a RAN, REN e
outros condicionantes.
A análise baseou-se na referida cartografia dos PDM (plantas de condicionantes), serviço Google Maps e elementos de
Projeto, analisando-se as interferências do traçado por troço.
Para ilustrar os principais condicionantes ao traçado projetado apresentam-se alguns extratos da referida cartografia, com
uma breve descrição dos locais referenciados ao km e das condicionantes identificadas.
As condicionantes relacionadas com os recursos hídricos estão indicadas relativamente ao quilómetro de ocorrência, sendo
detalhadas no respetivo capítulo quanto ao respetivo enquadramento legal.
De um modo geral as interferências com a RAN e REN têm uma expressão territorial pouco significativa, sendo que as ações
compatíveis com a REN enquadram as intervenções nas infraestruturas rodoviárias previstas no presente Projeto.
Considera-se por isso que os impactes do Projeto sobre os terrenos classificados como REN são pouco significativos, certos,
de magnitude reduzida, irreversíveis e de âmbito local.
Nas zonas de proteção das albufeiras da Raiva e da Aguieira, as interferências do Projeto resumem-se a pequenas
ampliações da plataforma e Nós, sendo a interferência com a zona de proteção da albufeira da Raiva no Nó do Cunhedo a
mais expressiva. No entanto, serão indicadas as medidas necessárias para a salvaguarda da massa de água que os
respetivos planos de ordenamento visam proteger, sobretudo durante a fase de construção.
Contudo, destaca-se que através do Despacho n.º 5850-B/2020 dos Gabinetes dos Secretários de Estado da Conservação
da Natureza, das Florestas e do Ordenamento do Território e das Infraestruturas, publicado no Diário da República, 2.ª Série
n.º 103, de 27 de maio, foi reconhecido o relevante interesse público da ação relativa ao desnivelamento dos Nós de Oliveira
do Mondego e de Cunhedo, no âmbito da beneficiação do IP3 entre o Nó de Penacova e a Ponte sobre o Rio Dão, nos
termos e para os efeitos do disposto no n.º 1 do artigo 21.º do Regime Jurídico da Reserva Ecológica Nacional, na redação
dada pelo Decreto-Lei n.º 124/2019, de 28 de agosto.
Salienta-se também que as intervenções ocorrerão na faixa de servidão rodoviária, reduzindo assim o significado do impacte.
Os impactes sobre os terrenos classificados como RAN serão negativos, pouco significativos, de magnitude reduzida,
interferindo com áreas de reduzida expressão territorial, irreversíveis por ocuparem áreas de solos de boa qualidade e de
âmbito local por afetarem pontualmente pequenas faixas ao longo da servidão rodoviária do IP3.
Apresenta-se seguidamente as principais interferências das intervenções do Projeto referidas ao quilómetro de ocorrência.

1.13.1 Troço 1 – IC2 – Penacova (km 43+000 – km 59+000)
Km 45+000 a km 47+000
No trecho entre o km 45+000 e o km 47+000, o traçado interseta áreas de RAN entre os km 45+250 e 45+450; km 45+600
e 45+700 e km 46+000 e km 46+400.
As interferências com a RAN correspondem às seguintes intervenções:
▪ caminho paralelo 1, numa extensão total de 200m.
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▪ caminho paralelo 2, numa extensão total de 500m.
O traçado interseta também áreas de REN correspondentes a Zonas Ameaçadas pelas Cheias nos seguintes locais:
▪ km 45+800 a km 45+900 (lado Esq);
▪ km 45+800 a km 46+300 (lado Dir);
▪ Km 46+050 a km 46+350 (Lado Esq)
As interferências com a REN correspondem às seguintes intervenções do lado esquerdo da via:
▪ caminho paralelo 2 numa extensão total de 400 m.
Tanto as áreas de RAN como as áreas de REN intersetadas localizam-se na faixa de servidão rodoviária e correspondem a
pequenas faixas dos dois lados da via.
Km 47+000 a km 50+000
Neste trecho o traçado interseta áreas de RAN nos seguintes locais:
▪ km 47+000 a km 47+300 (Nó de Souselas);
▪ Km 47+500 a km 48+200 (lado Esq. e Dir.)
▪ km 48+400 a km 48+500 (lado Esq. e Dir.)
▪ km 48+500 a km 49+200 (lado Esq.)
▪ km 49+300 a km 49+500 (lado Esq. e Dir.)
As interferências com a RAN correspondem às seguintes intervenções:
▪ -km 47+600 a km 48+075 - Caminho paralelo 6 numa extensão de 475 m.
▪ km 48+075 a km 48+220 - Caminho paralelo 7, numa extensão de 145 m.
▪ km 48+400 a km 49+300 – Talude de escavação do lado direito da via, numa extensão de 1 000 m.
O traçado confina e interseta áreas da REN nos seguintes locais:
▪ km 47+450 a km 47+600 e km 48+550 a 49+450 (lado Esq.). Correspondem a Zonas Ameaçadas pelas Cheias);
As interferências correspondem a:
▪ km 47+450 a km 47+600 - taludes de aterro.
▪ km 48+550
O traçado interseta áreas de REN ao km 48+750 a 49+300. Correspondem a Escarpas e Faixa de Proteção
As interferências correspondem a:
▪ km 48+750 a km 49+300 – taludes de escavação e restabelecimento 7.
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Os taludes que intersetam as áreas de RAN situam-se na faixa de servidão rodoviária e correspondem apenas a faixas
estreitas, não configurando impacte negativo com significado nesta área condicionada.

Os taludes a criar intersetam as referidas áreas de RAN e REN mas dentro da faixa de servidão do IP3. A largura máxima
dos talude é de cerca de 50 m a contar do eixo da via, estando por isso dentro da faixa de servidão rodoviária do IP3.
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Cerca do km 49, o talude de escavação do lado direito da via interseta área de REN (Escarpas e Faixa de Proteção) numa
largura máxima de 40 m. Esta faixa, com uma extensão de cerca de 800 m, situa-se dentro da faixa de servidão do IP3, não
se considerando por isso que ocorra impacte negativo com significado nesta área condicionada.
Km 50+000 a km 54+000
Neste trecho o traçado interseta áreas de RAN nos seguintes locais:
▪ km 52+800 a km 52+850;
▪ Km 53+050 a km 53+150
▪ Km 53+150 a km 53+450
▪ Km 53+650 a km 53+750
O traçado confina e interseta áreas da REN nos seguintes locais:
▪ km 50+000 a 50+100. Correspondem a Escarpas e Faixa de Proteção
▪ km 50+850 a km 51+600 (lado Esq.). Correspondem a Áreas com Risco de Erosão);

300

40418-PB-TG-0623-EIA-001 IG. DUPLICAÇÃO / REQUALIFICAÇÃO IP3 - NÓ DE SOUSELAS (IC2) / NÓ DE VISEU (A25).
TOMO 6.2 – RELATÓRIO SÍNTESE VOLUME 06 - ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL PROJETO BASE
SUB-TOMO 6.2.3 – AVALIAÇÃO DE IMPACTES, AVALIAÇÃO DE ALTERNATIVAS E MEDIDAS MITIGADORAS

Km 54+000 a km 57+000
As áreas de RAN intersetadas pelo traçado situam-se nos seguintes locais:
▪ km 54+200 a km 54+300 (lado Dir.)
▪ km 54+550 a km 54+700 (lado Dir.)
▪ km 56+750 a km 57+000 (lado Dir.)
Neste trecho o traçado confina e interseta áreas da REN nos seguintes locais:
▪ km 54+800 a km 55+700 e km 55+700 a km 56+000. Correspondem a Áreas com Risco de Erosão);
▪ km 56+500 a km 56+750. Corresponde a Leito de Curso de Água, atravessado pela via no Nó do Buçaco);
▪ km 54+800 a km 55+200. Neste trecho identifica-se uma área de Concessão de Água Mineral Natural (Alto da
Portela) do lado esquerdo da via, a qual é intersetada pelo talude da estrada.
▪ km 54+350 a 56+000. Zona de Proteção Alargada da Concessão de Água Mineral Natural de Proteção.
Todas estas interferências com áreas condicionadas situam-se dentro da faixa de servidão rodoviária.
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Km 57+000 a km 59+000
As áreas de RAN intersetadas pelo traçado situam-se mos seguintes locais:
▪ km 57+000 a km 57+050
▪ km 57+300 a km 57+350
▪ km 57+550 a km 57+850 (lado Dir.)
Neste trecho o traçado confina com áreas da REN nos seguintes locais:
▪ km 57+500 a km 59+000. Correspondem a Áreas com Risco de Erosão (lado Esq.);
▪ km 57+000 a km 59+000 (Faixa de servidão e lado esq. da via). Neste trecho identifica-se uma Zona de Proteção
Alargada da Concessão de Água Mineral Natural.
Neste trecho as intervenções situam-se dentro da faixa de servidão rodoviária.

302

40418-PB-TG-0623-EIA-001 IG. DUPLICAÇÃO / REQUALIFICAÇÃO IP3 - NÓ DE SOUSELAS (IC2) / NÓ DE VISEU (A25).
TOMO 6.2 – RELATÓRIO SÍNTESE VOLUME 06 - ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL PROJETO BASE
SUB-TOMO 6.2.3 – AVALIAÇÃO DE IMPACTES, AVALIAÇÃO DE ALTERNATIVAS E MEDIDAS MITIGADORAS

1.13.2 Troço 0 – Penacova – Lagoa Azul (km 59+000 – km 77) - Requalificação
Km 59+000 a km 62+000
O traçado interseta áreas de RAN nos seguintes locais:
▪ km 59+900 a km 59+950
O traçado interseta áreas de REN nos seguintes locais:
▪ km 59+000 a km 59+300 – Zona de proteção Alargada de Captação de Água Mineral Natural
▪ km 59+000 a km 62+000 – Áreas com Risco de Erosão
▪ km 59+400 a km 59+550 e 61+900 a km 61+950 - Escarpas e Zonas de Proteção

km 62 a km 65
Neste trecho do troço T0, objeto de requalificação, o traçado do IP3 interseta áreas de REN nos seguintes locais:
▪ km 62+000 a km 62+200 - Áreas com Risco de Erosão e Escarpas e Faixa de Proteção.
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▪ km 62+000 a 62+800 - Área de Concessão de Água Mineral Natural e respetiva Zona de Proteção Intermédia.
▪ km 62+900 a km 63+100; Leito de Curso de Água (rio Mondego)
▪ km 62+800 a km 67+350 – Áreas com Risco de Erosão
▪ km 62+800 a km 64+000 – Zonas Ameaçadas pelas Cheias (rio Mondego)
As intervenções ocorrem na faixa de servidão.

Km 65+000 a km km 71+000
Neste trecho o traçado confina com áreas de REN e de RAN do lado esquerdo da via.
Áreas de RAN
▪ km 65+400 a km 67+000; km 69+500 a km 70+200 – Áreas de RAN (lado Esq.)
Áreas de REN
As áreas de REN situam-se nos seguintes locais:
▪ km 62+900 a km 63+100; Leito de Curso de Água (rio Mondego)
▪ km 65+000 a km 67+000 (lado Esq.) – Zonas Ameaçadas pelas Cheias
▪ km 65+320 a 65+360 – Curso de Água (Rio Mondego)
▪ km 65+500 a 67+350 (lado Dir.); km 68+400 a km 69+000 – Áreas com Risco de Erosão
▪ km 67+700 a km 69+350; 69+600 a 71+800 (lado Dir.) – Zona Terrestre de Proteção da Albufeira da Raiva
▪ km 69+250 a km 69+600; 69+600 a 70+850 (lado Dir.) – Albufeira da Raiva
▪ km 68+300 a km 69 +300 - Zona de proteção da Albufeira da Raiva (faixa de 100 m a contar do NPA). Lado Dir.
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▪ km 68+600 a km 69 +900 - Zona de proteção da Albufeira da Raiva (faixa de 100 m a contar do NPA). Lado Esq.

Km 71+000 a km 77+000
Neste trecho o traçado abrange zonas de proteção da albufeira da Aguieira.
▪ km 73+800 a 75+750; km 76+150 a 76+500 – Zona Terrestre de Proteção da Albufeira
▪ km 75+750 a 76+150 – Albufeira da Aguieira
▪ km 75+500 a 75+750 – Zona de Proteção da Albufeira da Aguieira (faixa de 100 m a contar do NPA).

Neste troço as intervenções na plena via ocorrem sobretudo na faixa de servidão rodoviária, interferindo de forma pouco
significativa com as áreas condicionadas identificadas.
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No Nó do Cunhedo (km 70), as intervenções no lado direito da via interferem com a zona de proteção da albufeira da Raiva
(faixa de 100 m), como se observa no extrato do projeto.

1.13.3 Troço 2 – Lagoa Azul – Santa Comba – Dão (km 77+000 – km 86+000)
Km 77 a km 78
O traçado aproxima-se do limite direito da Faixa de Servidão do IP3, na zona de proteção terrestre da albufeira da Aguieira,
sem contudo sair da referida faixa de servidão, retomando o eixo da servidão ao km 78 no Nó do Chamadouro.

Km 78+400 a km 79+200
O traçado atravessa uma área com registo de ocorrência de Urânio. Contudo, o traçado desenvolve-se na faixa de servidão
do IP3.

Km 80 a km 81
Neste trecho o traçado regista nova aproximação ao limite esquerdo da faixa de servidão, sem contudo ultrapassar esta
faixa.
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Entre o km 80+300 e km 80+600, atravessa uma pequena Zona Ameaçada pelas Cheias, também na faixa de servidão.
Neste trecho também são intersetadas áreas de RAN (a verde) embora estas áreas estejam dentro da faixa de servidão.

Do km 80+400 até km 84+800, o traçado atravessa uma zona de Proteção Intermédia para Concessão de Água Mineral.
Neste trecho o traçado mantém-se na faixa de servidão, não se verificando por isso impacte nesta zona de proteção.
Entre o km 83+750 o traçado mantém-se na faixa de servidão rodoviária, atravessando a zona de proteção da albufeira da
Aguieira (margem), assim como o plano de água. Não se verifica por isso impacte significativo nas zonas de proteção da
albufeira.

1.13.4 Troço 3 –Santa Comba Dão – Viseu (km 86+000-118+000)
Km 88+200 a 88+500
O traçado atravessa neste trecho áreas da RAN e da REN, e de outras condicionantes, embora na faixa de servidão
rodoviária. As áreas de REN correspondem a zonas ameaçadas pelas cheias.
Identifica-se também uma área com Registos de Ocorrências de Urânio, atravessada pelo traçado na faixa de servidão
rodoviária.
Salienta-se que neste trecho a servidão rodoviária abrange uma vasta área circular tendo em vista salvaguardar as possíveis
opções de traçado de variantes a Santa Comba Dão.
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Km 88+600 a 90+800
Neste trecho o traçado aproxima-se do limite da faixa de servição rodoviária para acomodar a ligação ao Nó de Vila Pouca
e ao traçado do projeto da Variante Nascente a Santa Comba Dão. Até ao km 89+500 mantém-se a área de servidão
rodoviária identificada anteriormente para acomodar soluções variantes a Santa Comba Dão.
No nó de Vila Pouca, as ligações à rede viária abrangem áreas da REN da tipologia Cabeceiras de Linhas de Água, embora
na área de servidão da rede viária existente naquele nó.

Km 94+750 a 94+950
O traçado atravessa duas pequenas áreas de RAN dos dois lados da via mas sempre dentro da faixa de servidão rodoviária.
Apesar de não estar cartografada a referida faixa de servidão rodoviária, o traçado da duplicação da via mantém-se dentro
da faixa de servidão do atual IP3.
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Entre os km 96+250 - 96+850 e km 100+250-100+500, o traçado atravessa os setores nascente e sul de uma área de RAN
em Adiça e o setor nascente de outra área de RAN em Botulho, mantendo-se porém na faixa de servidão rodoviária.

Km 101+500 a km 104+500
Entre o km 101+550 e o km 104+200, o traçado atravessa a Zona de Proteção Alargada de uma captação de água situada
entre o IP3 e a N2 a nordeste de Tondela.
Entre o km 101+850 a 102+000, o traçado atravessa áreas de REN, respetivamente Leito de Curso de Água e Zona
Ameaçada pelas Cheias, assim como área de RAN. À semelhança de trechos anteriores o traçado mantém-se na faixa de
servidão rodoviária.
A nordeste do Nó de Canas de St. Maria o traçado confina com uma área de RAN entre o km 103+900 e o km 104+400, a
qual se encontra do lado poente do IP3 na respetiva faixa de servidão rodoviária.
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Km 104+750 a km 105+700
Neste trecho o traçado confina com o limite poente de uma pequena área de RAN numa extensão de 100 m entre o km
104+750 e o km 104+850. Mais a norte, entre o km 105+350 e o km 105+700, o traçado interseta uma área de RAN
identificada nos dois lados da via. As duas áreas de RAN abrangem a respetiva faixa de servidão rodoviária.

Km 107+500 a 108+200
Entre o km 107+500 e km 107+650 e entre o km 108+050 e km 108+200, o traçado interseta duas pequenas áreas de RAN
numa extensão de 150 m cada, na faixa de servidão rodoviária.
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Km 109+350 a 109+850
Neste trecho o traçado interseta áreas de RAN entre o km 109+350 e o km 109+850, assim como áreas de REN
correspondentes a Zonas Ameaçadas pelas Cheias entre o km 109+650 e o km 109+800 associadas ao Leito de Curso de
Água da ribeira do Lobão (km 109+700).

Km 113+000 a km 116+000
Neste trecho o traçado interseta áreas de REN correspondentes a Leitos de Cursos de Água, aos km 113+650 e 114+450,
associados a um afluente do rio Pavia e ao próprio rio Pavia.
O traçado desenvolve-se na faixa de servidão do IP3 e confina com o limite norte de uma área de RAN, entre o km 114+450
e 114+500.
O traçado interseta também área de REN correspondente a Áreas com Risco de Erosão entre o km 115+000 e o km
116+000.

A partir do Nó de Fail ao km 115+000 até ao fim do traçado em estudo ao km 118+000, o traçado inflete progressivamente
para norte, para a ligação à A24 e A25 no Nó de Viseu Sul. Neste trecho o traçado insere-se na respetiva faixa de servidão
rodoviária, apresentando a partir do km 114+800 e até final do troço em estudo perfil de Autoestrada como observa nas
imagens abaixo.
A partir do km 116+000 e até final do troço em estudo, o traçado não interfere com áreas condicionadas.
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1.13.5 Troço 4 – Variante Nascente a Santa Comba Dão
O traçado da Variante Nascente a Santa Comba Dão insere-se na maior parte da extensão do Espaço Canal a ela destinado
no PDM de Santa Comba Dão, desde a ligação ao IC12 até à ligação ao IP3, numa extensão de 5 751 m, conforme
assinalado na respetiva Planta Síntese de Condicionantes (Desenho 40418-PB-TG-0603-EIA-024).
O traçado atravessa algumas áreas de RAN e de REN, conforme assinalado nos extratos da planta de Condicionantes do
PDM de Santa Comba Dão, e que se apresentam seguidamente, referidas ao quilómetro da respetiva ocorrência.
Áreas de RAN
▪ km 0+750 a km 0+800 (Lado Dir.).
▪ km 1+350 a km 1+550 (Lado Esq. e Lado Dir.).
▪ km 1+600 a km 1+700 (Lado Esq. e Lado Dir.).
▪ km 1+750 a km 1+800 (Lado Esq. e Lado Dir.).
▪ km 2+900 a km 3+000.
▪ km 3+750 a 3+850.
▪ km 5+150 a 5+200 (Lado Dir).
▪ km 5+600 a 5+700.
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Áreas de REN
▪ km 0+050 a km 0+150 – Zonas Ameaçadas pelas Cheias, no vale de uma pequena linha de água ainda na faixa de
servidão rodoviária do IC12 (Lado Esq.).
▪ km 0+350 a km 0+450 (Lado Esq.). Zonas Ameaçadas pelas Cheias
▪ km 0+750 a km 0+800 (Lado Esq. e Lado Dir.). Zonas Ameaçadas pelas Cheias
▪ km 1+450 a km 1+550 (Lado Esq). Zonas Ameaçadas pelas Cheias
▪ km 1+750 a km 1+800 (Lado Esq. e Lado Dir.). Áreas com Risco de Erosão
▪ km 1+800 a km 3+050 e 2+650 a 2+400. Zona Terrestre de Proteção da Albufeira da Aguieira no rio Dão (500 m para
cada lado da margem correspondente ao NPA).
▪ km 2+300 a km 2+400 e 2+530 a 2+630. Zona de Proteção da Albufeira (100 m para cada lado da margem
correspondente ao NPA).
▪ km 2+350 a km 2+400 e 2+530 a 2+580. Zona Reservada da Albufeira (50 m para cada lado da margem
correspondente ao NPA).
▪ km 2+630 a km 3+150 e km 4+050 a 4+300. Áreas com Risco de Erosão.
▪ km 4+150 na 4+300. Zonas Ameaçadas pelas Cheias (Lado Esq.)
▪ km 5+150 a 5+200. Zonas Ameaçadas pelas Cheias (Lado Dir.)
▪ km 5+700 a 5+750. Cabeceiras de Linha de Água (Na ligação ao IP3).
Outros condicionantes
Km 4+350 a km 4+950, o traçado atravessa uma área com Registos de Ocorrências de Urânio, embora na faixa do Espaço
Canal.
Entre o km 1+250 e km 2+000, o traçado desenvolve-se do lado exterior do Espaço Canal (Lado Dir.) e entre o km 4+000 e
o km 4+550 o traçado desenvolve-se do lado exterior do Espaço Canal (Lado Esq.), interferindo com áreas da RAN e da
REN e da área com Registos de Ocorrência de Urânio.
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Principais Impactes
O traçado da Variante interfere de modo pontual com as tipologias de REN identificadas anteriormente e com áreas de RAN,
embora a expressão espacial seja muito reduzida. Contudo, salienta-se o atravessamento do rio Dão (trecho da albufeira da
Aguieira) que corresponde a uma área sensível e que importa ter atenção especial durante as atividades da fase de
construção com vista a salvaguardar quer as margens quer o plano de água.
As disposições do Plano de Ordenamento da Albufeira vão no sentido da proteção da massa de água e de ordenamento
dos usos na zona de proteção (faixa com 500 m de largura a partir do NPA) com vista também à salvaguarda da massa de
água.
As interferências de maior expressão correspondem aos taludes de escavação e aterro, os quais intersetam os pequenos
retalhos de RAN identificados anteriormente, assim como as áreas condicionadas da REN.
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Outras intervenções com alguma expressão correspondem ao restabelecimentos dos caminhos municipais de acesso a
Santo António (km 0+950) e a Castelejo (km 1+675) que afeta uma pequena área de RAN e o restabelecimento do CM
1564 de ligação entre Granjal e Freixedo (km 3+400 em passagem superior e km 3+525 em passagem inferior).
A passagem superior e respetivo acesso ao Km 3+400 interfere com área de REN (Áreas com Risco de Erosão)
Assim, considera-se que as interferências são pouco significativas na maior parte da extensão da Variante destacando-se o
atravessamento da Zona de Proteção da Albufeira, determinando um impacte negativo nas áreas condicionadas
identificadas, de magnitude reduzida, certas, permanentes e irreversíveis com perda de pequenas áreas de RAN com solos
de boa qualidade e de âmbito local.
No nó de Vila Pouca, as ligações à rede viária abrangem áreas da REN da tipologia Cabeceiras de Linhas de Água, embora
na área de servidão da rede viária existente naquele nó, não se prevendo que possam ocorrer afetações com significado.
A maior parte das afetações ocorre no Espaço Canal reservado para o efeito considerando-se que os impactes são pouco
significativos.
Os impactes com as áreas de uso condicionado nos dois pequenos trechos onde o traçado desenvolve-se no exterior do
Espaço Canal, traduzem-se por impactes em áreas da RAN e da REN e da área com Registos de Ocorrência de Urânio.
Atendendo à muito reduzida extensão destas duas interferências com áreas de uso condicionado não se consideram que
determinem impactes com significado.

1.13.6 Síntese de Impactes no Ordenamento do Território
Síntese de impactes no Ordenamento do Território - Troço 1
De um modo geral as interferências da duplicação do Troço T1 com áreas de uso condicionado têm uma expressão territorial
pouco significativa dado que o traçado desenvolve-se na faixa de servidão rodoviária do IP3. Apesar de existir sobreposição
ou confinamento do traçado a estas áreas, ela ocorre na faixa de servidão. Destaca-se que no caso da REN, as ações
compatíveis enquadram as intervenções nas infraestruturas rodoviárias previstas no presente Projeto.
As principais interferências correspondem a ocupações dos espaços contíguos à via, relacionadas com a REN,
designadamente áreas com risco de erosão, escarpas e faixas de proteção, leitos de alguns cursos de água, e também
concessão de água mineral natural e sua zona de proteção alargada.
Ao longo do traçado observam-se também áreas de RAN.
Considera-se por isso que os impactes do Projeto sobre os terrenos classificados como REN são pouco significativos, certos,
de magnitude reduzida, irreversíveis e de âmbito local.
Neste troço destacam-se algumas intervenções nas zonas de proteção das albufeiras da Raiva e da Aguieira, que resumemse a pequenas ampliações da plataforma e Nós, sendo a interferência com a zona de proteção da albufeira da Raiva no Nó
do Cunhedo a mais expressiva.
Os impactes sobre os terrenos classificados como RAN serão negativos, pouco significativos, de magnitude reduzida,
interferindo com áreas de reduzida expressão territorial, irreversíveis por ocuparem áreas de solos de boa qualidade e de
âmbito local por afetarem pontualmente pequenas faixas ao longo da servidão rodoviária do IP3.
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Síntese de impactes no Ordenamento do Território - Troço 0
No Troço T0, os principais impactes da requalificação do IP3 resumem-se a interseção marginal nas zonas de proteção das
albufeiras da Raiva e da Aguieira, zonas ameaçadas pelas cheias (Rio Mondego), cursos de água com destaque para o
Mondego e planos de água das albufeiras da Raiva e Aguieira, zonas ameaçadas pelas cheias.
Particularmente neste troço, as ações de requalificação têm uma abrangência espacial inferior quando comparadas com as
ações de duplicação da via. Os impactes sobre os terrenos classificados como RAN serão negativos, pouco significativos,
de magnitude reduzida, irreversíveis por ocuparem áreas de solos de boa qualidade e de âmbito local por afetarem
pontualmente pequenas faixas ao longo da servidão rodoviária do IP3.
Síntese de impactes no Ordenamento do Território - Troço 2
No Troço T2, os principais impactes resumem-se a interseções marginais na zona de proteção da albufeira da Aguieira,
zonas ameaçadas pelas cheias, cursos de água com destaque para o Mondego e plano de água da albufeira da Aguieira,
zonas ameaçadas pelas cheias, e também áreas com registo de ocorrência de Urânio e uma zona de proteção intermédia
para concessão de água mineral natural.
O traçado também interfere com solos da RAN neste troço, embora sempre dentro da faixa de servidão rodoviária.
Tanto os impactes nas áreas de uso condicionado como nas áreas de RAN são negativos, pouco significativos, de magnitude
reduzida, irreversíveis por ocuparem áreas de solos de boa qualidade e de âmbito local por afetarem pontualmente pequenas
faixas ao longo da servidão rodoviária do IP3.
Síntese de impactes no Ordenamento do Território - Troço 3
No Troço T3, os principais impactes, embora pouco significativos, incidem sobre áreas da RAN e da REN, e de outras
condicionantes, localizadas na faixa de servidão rodoviária e com uma abrangência muito limitada ao território contíguo à
atual plataforma do IP3.
Os impactes incidem em zonas ameaçadas pelas cheias, cabeceiras de linha de água (Nó de Vila Pouca), leito de curso de
água (ribeira do Lobão, rio Pavia e pequenos afluentes),e áreas com riscos de erosão.
Identifica-se também impacte em área com registo de ocorrência de Urânio e uma zona de proteção alargada de uma
captação de água a NE de Tondela pelo seu atravessamento. Considera-se que o impacte nestas áreas seja pouco
significativo.
Salienta-se que neste troço o traçado atravessa uma vasta área circular tendo em vista salvaguardar as possíveis opções
de traçado de variantes a Santa Comba Dão. Assim, constata-se que o traçado neste troço não conflitua com o território
dado estar previsto o respetivo Espaço Canal para acolher uma solução variante. As intervenções noutros trechos deste
Troço T3 situam-se dentro da faixa de servidão do atual IP3 pelo que não se considera que ocorra impacte significativo pela
duplicação da via nas áreas de uso condicionado.
Tanto os impactes nas áreas de uso condicionado como nas áreas de RAN são negativos, pouco significativos, de magnitude
reduzida, irreversíveis por ocuparem áreas de solos de boa qualidade e de âmbito local por afetarem pontualmente pequenas
faixas ao longo da servidão rodoviária do IP3, à semelhança do referenciado para os outros troços.
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Síntese de impactes no Ordenamento do Território - Troço 4
O traçado da Variante (Troço 4) interfere de modo pontual com as tipologias de REN e com áreas de RAN, embora a
expressão espacial seja muito reduzida. Salienta-se o atravessamento do rio Dão (trecho da albufeira da Aguieira) e a
respetiva Zona de Proteção.
As interferências de maior expressão correspondem aos taludes de escavação e aterro, os quais intersetam áreas de RAN
assim como as áreas condicionadas da REN.
Outras intervenções com alguma expressão correspondem ao restabelecimentos dos caminhos municipais de acesso a
Santo António e a Castelejo que afeta uma pequena área de RAN e o restabelecimento do CM 1564 de ligação entre Granjal
e Freixedo em passagem superior e em passagem inferior.
A passagem superior e respetivo acesso interferem com área de REN (Áreas com Risco de Erosão).
Assim, considera-se que as interferências são pouco significativas na maior parte da extensão da Variante, destacando-se
o atravessamento da Zona de Proteção da Albufeira, determinando um impacte negativo nas áreas condicionadas
identificadas, de magnitude reduzida, certas, permanentes e irreversíveis com perda de pequenas áreas de RAN com solos
de boa qualidade e de âmbito local.
No nó de Vila Pouca, as ligações à rede viária abrangem áreas da REN da tipologia Cabeceiras de Linhas de Água, embora
na área de servidão da rede viária existente naquele nó, não se prevendo que possam ocorrer impactes com significado.
Nas áreas com Registos de Ocorrência de Urânio também não são expectáveis impactes negativos dada a pequena
extensão intersetada.

1.14 PATRIMÓNIO CULTURAL CONSTRUÍDO E ARQUEOLÓGICO
1.14.1 Enquadramento Metodológico
O processo de avaliação de impactes começa com a avaliação do Valor Patrimonial de cada sítio localizado exclusivamente
na área de projeto. Depois, é determinado o Valor de Impacte Patrimonial, a partir da relação existente entre o Valor
Patrimonial de cada sítio e a magnitude de impacte (Intensidade de afetação e Área de Impacte) previsto para cada
ocorrência patrimonial.
A caracterização e avaliação de impactes patrimoniais baseiam-se em dois descritores essenciais, como a natureza do
impacte e a incidência de impacte, e descritores cumulativos, como a duração do impacte e o tipo de ocorrência.
Quadro 1.58 – Natureza de Impacte
Negativo

Quando a ação provoca um efeito prejudicial na incidência patrimonial.

Positivo

Quando a ação provoca um efeito benéfico na incidência patrimonial.

Nulo

Quando a ação não provoca qualquer efeito.

Quadro 1.59– Incidência de Impacte
Direto
Indireto

Quando o impacte se faz sentir diretamente sobre a incidência patrimonial (faixa
de expropriação do terreno).
Quando o impacte produz um efeito indireto sobre a incidência patrimonial.

Nulo

Quando o impacte não provoca qualquer efeito.
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Quadro 1.60 – Duração de Impacte
Permanente

Quando o impacte é permanente.

Temporário

Quando o impacte é temporário.

Nulo

Quando não há impacte.

Quadro 1.61 – Tipo de Ocorrência
Certo

Quando existe a certeza do impacte direto na Incidência Patrimonial.

Provável

Quando é provável o impacte direto na Incidência Patrimonial.

Incerto

Quando é incerto o impacte direto na Incidência Patrimonial.

Nulo

Quando não há impacte.

Quadro 1.62 – Dimensão Espacial
Local

Quando há impacte local.

Regional

Quando há impacte na regional.

Nacional ou supra-regional

Quando há impacte nacional ou supra-regional.

Nulo

Quadro 1.63 – Reversibilidade
Reversível

Quando o impacte é reversível.

Irreversível

Quando o impacte é irreversível.

Nulo

A avaliação de impactes patrimoniais tem de ter em consideração os múltiplos agentes de impacte associados a uma
empreitada, mais concretamente a ação/tarefa que provoca o impacte negativo direto na ocorrência patrimonial.
Quadro 1.64 – Agentes de impacte
Escavação do solo
Abertura de valas
Desmatação do terreno
Terraplanagem da superfície do solo
Aterro da superfície do solo
Áreas de depósito sobre a superfície do solo
Empréstimo de inertes
Abertura de pedreira
Abertura de acessos
Alargamento de acessos existentes
Circulação de maquinaria
Implantação de estaleiro
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▪ Valor de impacte patrimonial
O Valor de Impacte Patrimonial é o índice que relaciona o Valor Patrimonial com os impactes previstos para cada sítio.
Deste índice resultará a hierarquização dos sítios no âmbito da avaliação de impactes patrimoniais e condicionará as
medidas de minimização de impacte negativo propostas.
O Valor de Impacte Patrimonial relaciona o Valor Patrimonial com o Grau de Intensidade de Afetação e o Grau da Área
afetada. Aos dois últimos fatores é atribuído um valor numérico conforme os Quadro 1.63 e Quadro 1.64.
O Valor de Impacte Patrimonial é obtido através da seguinte fórmula:
(Valor Patrimonial/2) * [(Grau de Intensidade de Afetação*1,5 + Grau da Área Afetada) /2]
Nesta fórmula reduz-se a metade o Valor Patrimonial para que seja sobretudo o peso da afetação prevista a determinar o
Valor de Impacte Patrimonial. Pretende-se, assim, que a determinação das medidas de minimização a implementar
dependa sobretudo da afetação prevista para determinada incidência patrimonial.
O Grau de Intensidade de Afetação é potenciado em um e meio em relação ao Grau da Área Afetada, de forma a lhe dar
maior peso no Valor de Impacte Patrimonial, pois considera-se que é sobretudo daquele que depende a conservação de
determinada incidência patrimonial. No entanto, ambos os valores são as duas faces da mesma moeda, e para que o seu
peso não seja exagerado neste índice, o resultado da sua soma é dividido por dois.
Quadro 1.65 – Descritores do Grau de Magnitude de Impacte e respetivo valor numérico
Máxima

5

Elevada

4

Média

3

Mínima

2

Residual

1

Inexistente

0

Se o Valor Patrimonial for obtido usando todos os fatores já definidos, o Valor de Impacto Patrimonial mais baixo será igual
a 2,5, enquanto o mais elevado será igual a 62,5. Só se obterá um valor inferior a 2,5 se o Valor Patrimonial for inferior a 4.
Estes valores, que correspondem à Classe E do Impacte Patrimonial, têm as mesmas razões e levantam as mesmas
reservas que os valores correspondentes à Classe E de Valor Patrimonial.
Quadro 1.66 – Descritores do Grau de Área Afetada e respetivo valor numérico
Total

100%

5

60% a 100%

4

Metade

40% a 60%

3

Minoritária

10% a 40%

2

0 a 10%

1

0

0

Maioritária

Marginal
Nenhuma

Conforme o Valor de Impacte Patrimonial cada ocorrência patrimonial é atribuível a uma Classe de Impacte Patrimonial à
qual são aplicáveis medidas específicas de minimização de impacto.
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Quadro 1.67 - Relação entre as Classes e o Valor de Impacte Patrimonial
Significado

Classe de Impacte Patrimonial

Valor de Impacte Patrimonial

Muito elevado

A

≥47,5 ≤62,5

Elevado

B

≥32,5 <47,5

Médio

C

≥17,5 <32,5

Reduzido

D

≥2,5 <17,5

Muito reduzido

E

<2,5

1.14.2 Fase de Construção
Os trabalhos realizados no âmbito deste Descritor de Património (levantamento de informação bibliográfica e prospeções
arqueológicas) revelaram a existência de 18 ocorrências ao longo dos 4 troços em estudo.
Neste conjunto, destacam-se os seguintes aspetos em estudo:
▪ Existem duas ocorrências patrimoniais com impactes negativos diretos: n.º 1/CNS 19741 – casal rústico romano
de Bacêlos, por acção dos trabalhos de desmatação e escavação do terreno para alargamento de via (+ 1 faixa de
rodagem); n.º 7 – escultura Memoriar, por acção dos trabalhos de desmatação e escavação do terreno para a
construção de um ramo do nó de acesso a Tondela.
Por este motivo, será necessário realizar sondagens arqueológicas de diagnóstico no potencial sítio de Bacêlo (n.º
1/CNS 19741) e proceder à escavação integral de todos os contextos arqueológicos com afetação direta; bem como,
será necessário proceder à transladação da escultura Memoriar, num local a indicar pela Câmara Municipal de
Tondela.
▪ Existem três ocorrências patrimoniais localizadas na área de incidência direta do projeto, mas sem impactes
negativos diretos porque já não existem vestígios da antiga calçada romana (n.º 5), porque não está prevista qualquer
intervenção no local de implantação da Homenagem aos Combatentes do Ultramar (n.º 8) e porque só é abrangida a
zona de proteção da Igreja de Santa Cruz (n.º 10), classificada no Plano Diretor Municipal de Santa Comba Dão.
▪ Existem 6 ocorrências patrimoniais com impactes negativos indiretos (n.º 2, n.º 4, n.º 6, n.º 8, n.º 10 e n.º15) ,
sendo necessário garantir a sua conservação in situ durante a obra.
▪ Existem 9 ocorrências patrimoniais com impactes nulos (n.º 3, n.º 9, n.º 11, n.º 12, n.º 13, n.º 14, n.º 16/CNS 20889,
n.º 17 e n.º 18).
Quadro 1.68 – Análise de Impactes Patrimoniais/Distâncias ao Eixo da Via ou Ramo do Nó

N.º Designação

Tipo de Sítio

CNS

1

Bacêlos

Casal
Rústico

2

Vale de Jerbe 1

Casa de
apoio
agrícola

---

3

Quinta da Lavoura 1

Casa de
apoio
agrícola

4

Escola Básica do 1.º Ciclo n.º
1 de Santa Comba Dão

Escola
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Km

19741 45+080/45+450

Dist.
Dist. eixo Faixa Valor de Impacte Patrimonial Classe de Impacte Patrimonial
Expr.
0

0

---

---

0+091*

19

14

---

---

---

0+250*

105

81

---

---

---

83+400

28

13

---

---
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N.º Designação

Tipo de Sítio

CNS

Km

Dist.
Dist. eixo Faixa Valor de Impacte Patrimonial Classe de Impacte Patrimonial
Expr.

5

Via Aeminium a Araocelum troço Santa Comba Dão a
São João de Areias

Via

---

84+375

0

0

6

Capela do Senhor da Ponte

Capela

---

84+625

24

9

7

Memoriar

Escultura

---

0+030*

0

8

Monumento aos
Combatentes do Ultramar

Instalação
artística

---

0+000*

9

Coreto de Santa Cruz

Cruzeiro e
coreto

---

---

0

39,28

B

0

0

---

---

1+450*

50

37

---

---

10 Igreja de Santa Cruz

Igreja

---

1+450*

0

0

---

---

11 Chafariz de Santa Cruz

Fonte

---

1+450*

162

146

---

---

12 Cemitério do Vimieiro

Cemitério

---

1+450*

182

168

---

---

13 Cristo Rei

Escultura

---

1+450*

142

123

---

---

14 Cruzeiro de Santa Cruz

Cruzeiro

---

1+530*

72

58

---

---

Casa

---

0+015*

14

8

---

---

Sepultura

20889

1+475*

185

152

---

---

Ponte

---

2+400*

164

147

---

---

Casa de
apoio
agrícola

---

4+675*

51

19

---

---

15 Prado 1
16 Quinta de Silvares
17

Ponte Ferroviária em
Treixedo

18 S.Miguel 1

(*) – Distância referenciada ao ramo do nó

Quadro 1.69 – Análise de impactes patrimoniais
N.º

Designação

Impacte Incidência

Duração

Ocorrência Dimensão Reversibilidade Magnitude Significância

1

Bacêlos

Negativo

Direto

Permanente

Incerto

Local

Irreversível

Elevada

Elevada

2

Vale de Jerbe 1

Negativo

Indireto

Temporário

Incerto

Local

Reversível

Nulo

Nulo

3

Quinta da Lavoura 1

4

Escola Básica do 1.º Ciclo n.º 1 de
Santa Comba Dão

Negativo

Indireto

Temporário

Incerto

Local

Reversível

Nulo

Nulo

5

Via Aeminium a Araocelum - troço
Santa Comba Dão a São João de
Areias

Nulo

Nulo

Nulo

Nulo

Nulo

Nulo

Nulo

Nulo

6

Capela do Senhor da Ponte

Negativo

Indireto

Temporário

Incerto

Local

Reversível

Nulo

Nulo

7

Memoriar

Negativo

Direto

Temporário

Certo

Local

Reversível

Elevada

Elevada

8

Monumento aos Combatentes do
Ultramar

Negativo

Indireto

Temporário

Incerto

Local

Reversível

Nulo

Nulo

9

Coreto de Santa Cruz

Nulo

Nulo

Nulo

Nulo

Nulo

Nulo

Nulo

Nulo

10

Igreja de Santa Cruz

Negativo

Indireto

Temporário

Incerto

Local

Reversível

Nulo

Nulo

11

Chafariz de Santa Cruz

Nulo

Nulo

Nulo

Nulo

Nulo

Nulo

Nulo

Nulo

12

Cemitério do Vimieiro

Nulo

Nulo

Nulo

Nulo

Nulo

Nulo

Nulo

Nulo
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N.º

Designação

Impacte Incidência

Duração

Ocorrência Dimensão Reversibilidade Magnitude Significância

13

Cristo Rei

Nulo

Nulo

Nulo

Nulo

Nulo

Nulo

Nulo

Nulo

14

Cruzeiro de Santa Cruz

Nulo

Nulo

Nulo

Nulo

Nulo

Nulo

Nulo

Nulo

15

Prado 1

Negativo

Indireto

Temporário

Incerto

Local

Reversível

Nulo

Nulo

16

Quinta de Silvares

Nulo

Nulo

Nulo

Nulo

Nulo

Nulo

Nulo

Nulo

17

Ponte Ferroviária em Treixedo

Nulo

Nulo

Nulo

Nulo

Nulo

Nulo

Nulo

Nulo

18

S.Miguel 1

Nulo

Nulo

Nulo

Nulo

Nulo

Nulo

Nulo

Nulo

1.14.3 Fase de Exploração
Durante a fase de exploração não se preveem impactes patrimoniais negativos, sendo por isso considerados nulos.
Tendo em consideração a proximidade da via à Capela do Senhor da Ponte (ref nº 6) e a possibilidade de ficar enquadrada
pela via de acesso local decorrente da ponte que permitirá garantir o tráfego local (ver Figura 1.55), foram analisados os
impactes visuais a partir de uma simulação visual da via de tráfego local sobre este elemento patrimonial.

Figura 1.55 – Enquadramento da Capela do Senhor da Ponte entre o traçado do IP3 e a via de acesso local
A partir do IP3 a visualização da capela não será alterada, dado que o alargamento da via será efetuado para o lado oposto
da plataforma. Assim, a perceção deste elemento a partir do IP3 não será alterado mantendo-se a sua visualização quer no
sentido sul/norte como no sentido Viseu / IC2, tal como se pode observar nas fotos seguintes.
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Fotografia 1.149 – Vista da Capela do Senhor da Ponte a partir do IP3 – Sentido Souselas (IC2) / Viseu

Fotografia 1.150 – Vista da Capela do Senhor da Ponte a partir do IP3 – Sentido Viseu / Souselas (IC2)
Já no que respeita às vistas previstas a partir da via de tráfego local importa sublinhar que esta se irá desenvolver a uma
cota inferir e numa zona atualmente bastante arborizada, como se pode ver pela foto seguinte.

Fotografia 1.151 – Vista da Capela do Senhor da Ponte a partir do IP3 – em direção ao rio
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Tendo em consideração as condições existentes foram efetuadas simulações visuais da via de tráfego local (com a presença
da ciclovia) sobre o elemento patrimonial, obtidas de pontos estratégicos, sendo percetível o efeito da diferença de cotas e
da presença de vegetação, no meio peri-urbano de Santa Comba Dão, determinando impactes indiretos de reduzida
expressão.

Figura 1.56 – Simulação Visual no sentido Souselas (IC2) / Viseu

Figura 1.57 – Simulação Visual no sentido Viseu / Souselas (IC2)
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1.14.4 Síntese de Impactes no Património Cultural e Arqueológico
Os trabalhos executados no âmbito do Descritor Património para a área de projeto demonstraram a existência de 18 sítios
com valor patrimonial na área de incidência do projeto. Apesar do valor patrimonial dos locais identificados na área de
afetação negativa direta (2 unidades no total), não existem motivos para condicionar este projeto, desde que sejam
cumpridas as medidas mitigadoras preconizadas, pelo que globalmente os impactes conhecidos na fase de construção
são minimizáveis e na fase de exploração serão nulos.
Assim, em termos patrimoniais pode considerar-se como viável o projeto de empreitada proposta para análise.
As medidas de minimização patrimonial específicas preconizadas deverão ser realizadas numa fase prévia à obra e no
decorrer do respetivo Acompanhamento Arqueológico.

1.15 GESTÃO DE RESÍDUOS
1.15.1 Enquadramento Metodológico
A identificação, avaliação e classificação de resíduos gerados pelo empreendimento deverá visar o controle da produção,
manuseamento/circulação, armazenamento e destino final dos resíduos produzidos ou utilizados durante as fases de
construção e exploração, atendendo aos requisitos legais em vigor.
De acordo com as atuais disposições legais sobre a matéria (reafirmadas e reforçadas pelo Decreto-Lei n.º 152-D/2017, de
11 de dezembro) “a gestão do resíduo constitui parte integrante do seu ciclo de vida, sendo da responsabilidade do respetivo
produtor.”; por outro lado, saliente-se que constitui atualmente objetivo prioritário da política de gestão de resíduos evitar e
reduzir a sua produção bem como o seu carácter nocivo. Neste sentido deverá ser estimulada a prevenção ou redução da
produção ou nocividade dos resíduos, nomeadamente pela promoção da sua reutilização, da otimização dos processos
produtivos, da valorização dos resíduos, bem como da adequada eliminação dos resíduos decorrentes da construção e
exploração do empreendimento, devendo estes ser devidamente integrados pelo dono de obra (ou seu representante), nos
sistemas de gestão de resíduos existentes.
Nesta perspetiva, a avaliação dos impactes na gestão de resíduos associados ao projeto em apreço, fundamenta-se na
análise dos seguintes aspetos:
▪ Avaliação das atividades de obra responsáveis pela produção de resíduos;
▪ Identificação e quantificação (por estimativa) dos resíduos associados à implementação e exploração do projeto
▪ Classificação dos resíduos gerados de acordo com a Lista Europeia de Resíduos (LER), publicada pela Decisão
2014/955/UE, da Comissão, de 18 de dezembro, que altera a Decisão 2000/532/CE, da Comissão, de 3 de maio,
designadamente em relação à sua perigosidade;
▪ Análise dos potenciais operadores ou soluções de transporte, valorização e destino final existentes na área do projeto.

1.15.2 Fase de Construção
Atendendo à natureza do empreendimento em estudo, os principais impactes associados à produção de resíduos são os
decorrentes das atividades inerentes à fase de construção, quer nas frentes de obra, como na instalação e funcionamento
de estaleiros e áreas de depósito, ou outras áreas de apoio à obra.
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Destes, destacam-se em termos quantitativos as terras sobrantes decorrentes da preparação do terreno (terraplenagens) e
os materiais excedentes resultantes de demolições e de desmobilizações do atual IP3 (sobretudo pavimento), por forma
a unificar a plataforma duplicada .
Importa sublinhar que a gestão de resíduos não considera apenas os quantitativos em causa, que no presente caso, face à
dimensão do empreendimento, representarão quantidades de resíduos consideráveis, mas também à sua qualidade,
sobretudo se aos mesmos se associarem condições de perigosidade, pelo que todos os procedimentos a seguir quanto ao
seu manuseamento, armazenamento e destino final deverão ser adequados às suas características.
Daí a necessidade de avaliar, para o projeto em estudo, quais os principais tipos de resíduos que poderão vir a ser
produzidos, analisando a sua qualidade e, sempre que possível, a estimativa dos quantitativos em causa.
Principais Tipos de Resíduos Produzidos em Obra
Foram identificados os principais tipos de resíduos que poderão ser produzidos durante a fase de obra, sem prejuízo de
outros (de menor importância relativa, quer em termos quantitativos como qualitativos), tendo em conta a classificação em
vigor proposta pela Lista Europeia de Resíduos (LER).
Da análise do Quadro 1.70 destacam-se as seguintes tipologias de resíduos, pela sua expressão relativamente à fase de
construção do empreendimento:
▪ Resíduos Verdes - LER 20 02 - provenientes sobretudo das atividades de desmatação;
▪ Entulhos - LER 17 00 - Resíduos de Construção e Demolição;
▪ Solos - (incluindo solos escavados de locais contaminados), rochas e lamas de dragagens - LER 17 05 - provenientes
de excessos de terraplenagens;
▪ Óleos Usados - LER 13 00 - Resíduos de tintas, colas e resinas - LER 08 00 , ou materiais contaminados com estes
produtos, considerados como resíduos perigosos - provenientes sobretudo das áreas de estaleiros, frentes de obra e
restantes áreas de apoio à obra);
▪ Sucatas - LER 16 01 - (ferrosas, não ferrosas, madeiras e elétricas - provenientes sobretudo das áreas de estaleiros,
frentes de obra e restantes áreas de apoio à obra);
▪ Pneus Usados - LER 16 01 03 - provenientes sobretudo das áreas de estaleiros, frentes de obra e restantes áreas de
apoio à obra;
▪ Baterias (acumuladores de chumbo) - LER 16 06 - Resíduo Perigoso - proveniente sobretudo das áreas de estaleiros,
frentes de obra e restantes áreas de apoio à obra;
▪ Materiais Absorventes Contaminados - LER 15 02 - considerados resíduos perigosos (produtos químicos ou
hidrocarbonetos) e Solventes Orgânicos - LER 14 06 - provenientes sobretudo das áreas de estaleiros, frentes de obra
e restantes áreas de apoio à obra;
▪ Resíduos de fabrico, Formulação, Distribuição e Utilização (FFDU) de Revestimentos (tintas, vernizes e esmaltes
vítreos), colas vedantes e tintas de impressão - LER 08 - escórias de soldadura LER 12 - provenientes sobretudo das
áreas de estaleiros, frentes de obra e restantes áreas de apoio à obra;
▪ Resíduos Sólidos Urbanos - LER 20 - provenientes sobretudo dos estaleiros;
▪ Lamas de fossas sépticas ou associadas a atividades de obra - LER 19 08 - provenientes sobretudo dos estaleiros.
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Quadro 1.70 - Principais Tipos de Resíduos Produzidos em Obra ,
Segundo a Classificação da Lista Europeia de Resíduos
Código Ler
08 01
08

08 02
08 03

12

Tipo de Resíduo

Resíduos de fabrico, Formulação, Distribuição e
Utilização (FFDU) de Revestimentos (tintas, vernizes e
esmaltes vítreos), colas vedantes e tintas de impressão

Aparas e limalhas de metais ferrosos

12 01 03

Resíduos de moldagem e do tratamento físico e
mecânico de superfície de metais e plásticos

Poeiras e partículas de metais não ferrosos
Óleos hidráulicos usados

13 02

Óleos de motores, transmissões e lubrificação usados

13 05

Óleos isolantes e de transmissão de calor usados
Óleos Usados e Resíduos de Combustível Líquido

Resíduos de combustíveis líquidos
(fueóleo, gasóleo, gasolina, etc.)

15 02

Resíduos de Embalagens; Absorventes, panos de
limpeza, materiais filtrantes e vestuário de proteção.

16 01
16 06

Resíduos não Especificados em Outros Capítulos desta
Lista

Embalagens (papel, cartão, plástico, madeira, metal, etc.)
Absorventes, panos de limpeza, materiais filtrantes e vestuário de
proteção
Veículos em fim de vida e resíduos do desmantelamento de veículos em
fim de vida (Pneus usados, filtros de óleo, veículos em fim de vida, metais
ferrosos, plásticos, etc.)
Pilhas e Acumuladores

16 07

Resíduos de Limpeza de Tanques de Transporte, de Depósitos de
armazenagem e de barris

17 01

Betão, tijolo, ladrilhos, telhas e materiais cerâmicos

17 02

Madeira, vidro e plástico

17 03

Misturas betuminosas, alcatrão e produtos do alcatrão

17 04
17 05

Resíduos de Construção e Demolição (incluindo solos
escavados de locais contaminados)

17 06

Metais
Solos (incluindo solos escavados de locais contaminados), rochas e lamas
de dragagens
Materiais de isolamento e materiais de construção contendo amianto

17 08

Materiais de construção à base de gesso

17 09

Outros resíduos de construção e demolição

19 01

Resíduos de Incineração ou pirólise de resíduos

19 03

Resíduos solidificados/estabilizados

19 05

Resíduos de tratamento aeróbio de resíduos sólidos

19 06
19 07
19 08

Resíduos de Instalações de Gestão de Resíduos, de
Estações de Tratamento, de Águas Residuais e da
Preparação de Águas para Consumo Humano e para
Consumo Industrial

Resíduos de tratamento anaeróbio de resíduos sólidos
Lixiviados de aterros
Resíduos de estações de águas residuais não anteriormente especificados

19 10

Resíduos de trituração de resíduos contendo metais

19 13

Resíduos da descontaminação de solos e águas freáticas

20 01
20

Conteúdo de separadores Óleos / Água
(resíduos sólidos, lamas, etc.)

Resíduos Solventes, Fluidos de Refrigeração e Gases
Propulsores Orgânicos
15 01

19

Aparas e limalhas de metais não ferrosos

13 01

14

17

Resíduos de FFDU e de colas e vedantes
Poeiras e partículas de metais ferrosos

13 07

16

Resíduos de FFDU e outros revestimentos

12 01 02

13 03

15

Resíduos de FFDU e remoção de tintas e vernizes

12 01 01

12 01 04

13

Especificação

20 02
20 03

Resíduos Urbanos e Equiparados, incluindo as Frações
Recolhidas Seletivamente

Frações Recolhidas Seletivamente (papel, vidro, resíduos biodegradáveis,
plásticos, etc.)
Resíduos de jardins e parques
Outros resíduos urbanos e equiparados
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Resíduos Verdes (de Desmatação)
Os resíduos resultantes da desmatação a efetuar no início da obra para a preparação do terreno, quer ao longo do traçado
(nas zonas marginais ao IP3 para onde será alargada a plataforma), como em todas as áreas de apoio à obra (acessos,
estaleiros, depósitos, etc.), serão constituídos essencialmente por material vegetal de diversa natureza, envolvendo
previsivelmente quantitativos consideráveis, tendo em conta a dimensão do empreendimento.
De acordo com o estipulado no Decreto-Lei n.º 73/2011, de 17 de junho, estes materiais não poderão ser deixados no
terreno, sendo obrigatória a sua remoção (estando definidos prazos máximos para que tal seja efetuado).
O material obtido nestas operações poderá ser preparado para o seu reaproveitamento (comercializado como combustível
para fornos, para pasta de papel, etc.) ou tratado / triturado, por forma a reduzir o seu volume e possibilitar o seu transporte
ou dispersão em terrenos florestados (uma vez que poderão constituir bons fertilizantes). Importa também sublinhar que a
realização de queimadas destes materiais não é permitida sem a devida autorização, sendo da competência das Câmaras
Municipais a autorização e determinação de regras e procedimentos para a queima de resíduos florestais lenhosos, com
consulta aos Corpos de Bombeiros competentes na área de estudo. O período relativo à proibição de realização de
queimadas e fogueiras é fixado anualmente.
Resíduos de Construção e Demolição (RC&D)
Estes resíduos têm uma constituição não homogénea, com frações de tipologias variadas (podendo ser perigosas e não
perigosas), o que dificulta bastante a sistematização da sua gestão, cujas operações de armazenagem, triagem, reciclagem
e outras formas de valorização, estão sujeitos a licenciamento, nos termos do disposto no Decreto-Lei n.º 178/2006, de 5 de
Setembro e Decreto-Lei n.º 73/2011, de 17 de junho.
As operações de gestão de resíduos de construção e demolição estão ainda sujeitos a normas técnicas relativas à
eliminação ou redução do perigo para a saúde humana e para o ambiente causado pelos resíduos.
Inseridos nesta categoria destacam-se os resíduos de demolição e os solos (terras sobrantes) sendo estes últimos os que
mais expressão quantitativa poderão assumir na obra, pelo que serão analisados em seguida.
No que se refere a resíduos de demolição poder-se-ão referir, os materiais de demolição de edifícios, muros, estradas
atravessadas e desativadas (pavimento betuminoso ou não), infraestruturas de apoio agrícola, muros, etc., envolvendo
betão, ferro, tijolo, madeiras, alcatrão, vidro, têxtil, entre muitos outros.
Tendo em conta os quantitativos que poderão estar em causa, atendendo à dimensão do empreendimento, uma vez que
embora o número de edificações a serem demolidas não seja expressivo poderão ser quantitativamente expressivos
os excedentes do atual IP3 provenientes das necessárias desmobilizações da plataforma para possibilitar uma duplicação
homogénea da via, função da adoção de novos traçados, justificam-se algumas preocupações associadas ao seu adequado
destino final.
O papel dos municípios da região será também fundamental, não só pela criação de espaços para a instalação das unidades
de triagem, mas também pela disponibilização/autorização de locais para deposição dos inertes não passíveis de
reaproveitamento (sendo que estes locais terão que obedecer ao disposto no quadro legal que regulamenta os aterros).
Sublinha-se igualmente a importância da sua triagem na origem, por forma a promover a sua valorização, uma vez que este
tipo de resíduos de construção e demolição contêm percentagens elevadas de materiais, inertes, reutilizáveis e recicláveis,
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cujos destinos deverão ser potencializados, diminuindo-se, assim, simultaneamente, a utilização de recursos naturais e os
custos de deposição final em aterro, aumentando-se o seu período de vida útil.
Assim, segundo o Instituto de Resíduos, a “gestão dos RC&D deverá ter como princípios fundamentais a prevenção da
produção destes resíduos e da sua perigosidade através da redução da incorporação de substâncias perigosas aquando da
construção, bem como o recurso à sua triagem, sempre que possível na origem, e a sistemas de reutilização, reciclagem e
outras formas de valorização, com vista a reduzir a quantidade e a perigosidade dos resíduos a eliminar”.
Solos
Inseridos na categoria de resíduos de construção e demolição (RC&D), constituindo uma subcategoria (LER 17 05), os
solos/rocha resultantes das terraplenagens, da abertura dos túneis, das fundações de obras de arte, etc., representam
montantes em obra quantitativamente mais expressivos, o que, no caso em estudo, requer particular atenção, face à
necessidade de se adequar o seu destino final, tanto pela promoção, sempre que possível, do seu reaproveitamento (em
obra - nos aterros, guardando a terra vegetal para posterior colocação nos taludes como suporte do revestimento vegetal,
na produção de betão, etc. ou ainda para outros fins que não a obra em si), como na criteriosa escolha de locais de depósito
(tanto temporários como definitivos).
No entanto, o nível de análise da atual fase em que o projeto se encontra – Projeto Base - é ainda pouco precisa na definição
dos montantes em causa e, consequentemente, das soluções mais adequadas para a resolução destas questões. É
claramente com a elaboração do Projeto de Execução para a alternativa adotada que se poderão determinar com maior
rigor os montantes em causa, as suas características e daí as respetivas possibilidades de reaproveitamento destes
materiais, devendo-se igualmente nessa fase estudar também as possibilidades para áreas de depósito ou para a promoção
do seu aproveitamento (modelação de terrenos).
Importa porém referir que o empreendimento em apreço, qualquer que seja a alternativa considerada, deverá apresentar no
geral um excesso de terras, tendo por isso que ser consideradas zonas para depósito de terras sobrantes.
Óleos Usados
O Decreto-Lei n.º 152-D/2017, de 11 de dezembro, estabelece o regime jurídico a que fica sujeita a gestão de óleos novos
e usados assumindo, como objetivo prioritário, a prevenção da produção dos óleos usados, em quantidade e nocividade,
seguida da regeneração e de outras formas de reciclagem ou de valorização, incluindo na sua definição os óleos industriais
lubrificantes de base mineral, os óleos dos motores de combustão e dos sistemas de transmissão, e os óleos minerais para
máquinas, turbinas e sistemas hidráulicos e outros óleos que, pelas suas características, lhes possam ser equiparados,
tornados impróprios para o uso a que estavam inicialmente destinados.
Este diploma, que transpõe a Diretiva n.º 2008/98/CE Parlamento Europeu e do Conselho relativa à eliminação de óleos
usados, estabelece o normativo de gestão que enquadra a criação de circuitos de recolha seletiva de óleos usados, o seu
correto transporte, armazenamento temporário, tratamento e valorização, dando especial relevância à valorização através
da regeneração, a qual consiste na refinação de óleos usados com vista à produção de óleos de base.
Para tal, o diploma prevê a constituição de um Sistema Integrado de Gestão, no âmbito do qual deverá ser conseguida uma
adequada articulação de atuações entre os vários intervenientes no ciclo de vida dos óleos, desde os
produtores/importadores de óleos novos, aos consumidores finais, aos gestores de óleos usados e outros.
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Este enquadramento legal atribui aos produtores de óleos usados a responsabilidade pela sua correta triagem e
armazenagem no local da produção, assim como por lhes conferirem um destino adequado, quer diretamente, quer através
de um operador de gestão de óleos usados (devidamente licenciado para tal).
Segundo o Decreto-Lei, a recolha/transporte define-se como o conjunto de operações que permitem transferir os óleos
usados dos detentores para as empresas licenciadas/autorizadas para a sua gestão, atividade que só poderá ser realizada
por operadores com número de registo atribuído pelo Instituto dos Resíduos.
Relativamente à armazenagem, entendida como a operação de depósito temporário e controlado de óleos usados, prévio
ao seu tratamento e ou valorização (fora do local de produção), também só poderá ser realizada por entidades autorizadas
para o efeito.
Veículos em Fim de Vida (VFV)
Os veículos ou maquinarias em fim de vida constituem resíduos específicos, cuja gestão se enquadra no Decreto-Lei n.º
152-D/2017, de 11 de dezembro, que estabelece um conjunto de normas visando a criação de circuitos de receção de VFV,
o seu correto transporte, armazenamento e tratamento, designadamente no que respeita à separação de substâncias
perigosas neles contidas e ao posterior envio para reutilização, reciclagem ou outras formas de valorização, desencorajando,
sempre que possível, o recurso a formas de eliminação tais como a sua deposição em aterro.
Se em termos de obra este tipo de resíduos não representa, quer em termos quantitativos como qualitativos, grande
expressão, envolvendo sobretudo materiais ferrosos, não ferrosos, madeiras e materiais elétricos - provenientes
essencialmente das áreas de estaleiros, frentes de obra e restantes áreas de apoio, já alguns resíduos associados poderão
assumir aspetos de maior preocupação, como são os casos dos pneus usados e das pilhas e acumuladores e, de certa
forma, das embalagens e resíduos de embalagem, discriminados em seguida.
Pneus Usados
A gestão de pneus usados encontra-se estabelecida pelo Decreto-Lei n.º 152-D/2017, de 11 de dezembro (que veio
revogar o Decreto-Lei n.º 111/2001, de 6 de abril), determinando como objetivos a prevenção da produção destes resíduos,
a recauchutagem, a reciclagem e outras formas de valorização, por forma a reduzir a quantidade de resíduos a eliminar,
bem como a melhoria do desempenho ambiental de todos os intervenientes durante o ciclo de vida dos pneus.
No entanto, importa referir que as entidades que apenas utilizam pneus usados em trabalhos de construção civil e obras
públicas (como por exemplo no revestimento dos suportes dos separadores de vias de circulação automóvel), estão
dispensadas de autorização ao abrigo da legislação aplicável à gestão de resíduos.
Pilhas e Acumuladores
O enquadramento legal deste tipo de resíduos é estabelecido pelo Decreto-Lei n.º 152-D/2017, de 11 de dezembro, que
se aplica-se a todo o tipo de pilhas e acumuladores, independentemente da sua forma, peso, materiais constituintes ou
utilização, unicamente com exceção das pilhas e acumuladores utilizados em aparelhos associados à defesa e segurança
do Estado e aparelhos concebidos para serem enviados para o espaço e assume como primeira prioridade a prevenção da
produção desses resíduos, seguida da reciclagem ou outras formas de valorização, por forma a reduzir a quantidade de
resíduos a eliminar; nesse diploma consideram-se as definições que se seguem:
▪ define-se pilha, como qualquer fonte de energia elétrica obtida por transformação direta de energia química, constituída
por um ou mais elementos primários, não recarregáveis;
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▪ define-se como acumulador qualquer fonte de energia elétrica obtida por transformação direta de energia química,
constituída por um ou mais elementos secundários, recarregáveis;
▪ pilha e acumulador usados - definem-se como qualquer pilha e acumulador não reutilizáveis, abrangidos pela definição
de resíduo adotada na legislação em vigor aplicável nesta matéria;
▪ acumuladores de veículos industriais e similares - definem-se como qualquer acumulador utilizado em veículos ou para
fins industriais ou similares, nomeadamente como fonte de energia para tração, reserva e iluminação de emergência;
▪ outros acumuladores - definem-se como os acumuladores não incluídos na definição de acumuladores de veículos,
industriais e similares.
Embalagens e Resíduos de Embalagem
Define-se por embalagem todo e qualquer produto feito de materiais de qualquer natureza utilizados para conter, proteger,
movimentar, manusear, entregar e apresentar mercadorias, tanto matérias-primas como produtos transformados, desde o
produtor ao utilizador ou consumidor, incluindo todos os artigos descartáveis utilizados para os mesmos fins.
A gestão dos fluxos das embalagens e seus resíduos, enquadradas pelo Decreto-Lei n.º 152-D/2017, de 11 de dezembro,
que descreve os moldes de funcionamento dos sistemas de consignação aplicáveis às embalagens reutilizáveis e às
embalagens não reutilizáveis, bem como às do sistema integrado aplicável apenas às embalagens não reutilizáveis, mais
uma vez dando prioridade à reutilização e à valorização/reciclagem, em detrimento da simples eliminação, por exemplo em
aterro.
Estes resíduos, sobretudo associados às áreas de estaleiros, embora não representem (do ponto de vista quantitativo)
grande expressão, deverão ser considerados atendendo a objetivos de prevenção que assentam no recurso à reutilização,
apoiada fortemente em ações de sensibilização. Essa sensibilização deverá não só atingir os operadores económicos
envolvidos na "cadeia da embalagem", como a população em geral (ex.: ecopontos).
Materiais Absorventes Contaminados, Solventes Orgânicos, Resíduos de Fabrico, Formulação, Distribuição e
Utilização (FFDU) de Revestimentos (Tintas, Vernizes e Esmaltes vítreos), Colas Vedantes e Tintas de Impressão)
Referem-se ainda uma variedade de outros resíduos presentes em obra, alguns dos quais considerados resíduos perigosos
(produtos químicos ou hidrocarbonetos), provenientes sobretudo das áreas de estaleiros, frentes de obra e restantes áreas
de apoio à obra e cujo enquadramento especifico para cada tipologia deverá ser considerado.
Resíduos Sólidos Urbanos (RSU)
A gestão dos resíduos sólidos domésticos ou outros resíduos semelhantes, provenientes das áreas sociais estabelecidas
nos estaleiros ou mesmo nas frentes de obra, deverão ser enquadradas, atendendo aos quantitativos relativamente
reduzidos que deverão estar em causa, nos sistemas existentes de resíduos sólidos urbanos dos municípios da área em
que se inserem.
De acordo com a caracterização efetuada na no Tomo 02 - Caracterização da Atual Situação Ambiental e Social - Gestão
de Resíduos, a área em estudo é servida por dois diferentes sistemas de gestão de RSU, nos quais se inserem os concelhos
atravessados pelo empreendimento, sendo eles a Vale do Douro Norte e a Resíduos do Nordeste.
Neste contexto, deverão ser estabelecidos contactos com estes sistemas de gestão, por forma a assegurar um destino final
adequado para este tipo de resíduos.
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Lamas
Referência última a lamas provenientes de processos de tratamento de águas residuais, desenvolvidos em Estações de
Tratamento de Águas Residuais (ETAR) que originam materiais sólidos, vulgarmente designados por lamas (poderão
também estar associados a fossas sépticas a instalar em estaleiros), ou ainda associados a alguns processos de fabricação
de materiais para a construção.
Gestão de Resíduos de Obra
Atendendo ao exposto, as operações de gestão de resíduos, que consistem na recolha, transporte, armazenagem,
tratamento, valorização e eliminação de resíduos, deverão sempre obedecer aos seguintes requisitos de licenciamento:
▪ a recolha e transporte de resíduos requerem uma licença específica para o transporte de mercadorias em função da
perigosidade dos materiais em causa (transporte de mercadorias ou transporte de substâncias perigosas), no âmbito
do transporte rodoviário;
▪ as operações de armazenagem, triagem, tratamento, valorização e eliminação de resíduos, de acordo com o disposto
no Decreto-Lei n.º 152-D/2017, de 11 de dezembro, estão sujeitas a licenciamento. A Portaria n.º 1023/2006, de 20
de Setembro define os elementos que devem acompanhar o pedido de licenciamento das operações de armazenagem,
triagem, tratamento, valorização e eliminação de resíduos;
▪ a armazenagem (temporária) de resíduos industriais (de estaleiro) efetuada no próprio local de produção não requer
autorização prévia.
No caso particular da eliminação em aterro, esta operação está sujeita a licenciamento, de acordo com o citado regime
jurídico, o qual estabelece o regime jurídico a que fica sujeito o procedimento para a emissão de licença, instalação,
exploração, encerramento, manutenção e pós-encerramento de aterros destinados à deposição de resíduos.
Daí a importância em se estabelecer um Plano Integrado de Gestão de Resíduos (PIGR) no âmbito do Plano de Gestão
Ambiental da Obra, cujo objetivo principal vise o controlo da produção, manuseamento/circulação, armazenamento e destino
final dos resíduos produzidos ou utilizados durante a fase de construção do empreendimento em apreço, atendendo aos
requisitos legais em vigor.
Deverá igualmente constituir objetivo do PIGR a prevenção ou redução da produção ou nocividade dos resíduos,
nomeadamente pela promoção da sua reutilização e da otimização dos processos produtivos, assim como da valorização
dos resíduos, bem como da sua adequada eliminação.

1.15.3 Fase de Exploração
Durante a fase de exploração do empreendimento, os resíduos expectáveis serão aqueles produzidos na sua operação,
provenientes dos próprios veículos que circularão na estrada ou transportados pelo vento e que se irão acumular no
separador central, bermas e taludes.
Serão igualmente gerados resíduos nas operações de manutenção e gestão do empreendimento, nomeadamente nas
periódicas atividades de manutenção/reparação da via, e áreas verdes envolventes.
Estes resíduos, de diversas tipologias, deverão ser geridos segundo as suas características e de acordo com os sistemas
de gestão a implementar para cada um deles, enquadrados nos respetivos regimes legais.
No Quadro 1.71 apresentam-se os principais resíduos gerados na fase de exploração do empreendimento.
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Quadro 1.71 - Principais Tipos de Resíduos Produzidos na Fase de Exploração,
Segundo a Classificação da Lista Europeia de Resíduos
Código Ler

Tipo de Resíduo

Especificação

Resíduos produzidos pelas atividades de manutenção da via
Resíduos de tintas, produtos adesivos, colas e resinas contendo
componentes perigosos, classificadas como resíduo perigoso

20 01 27
20

20 01 28
20 01 19

15

Resíduos Urbanos e Equiparados, incluindo as Frações
Recolhidas Seletivamente

Tintas, produtos adesivos, colas e resinas não abrangidos em 20 01 27
Pesticidas, classificados como resíduo perigoso

20 02 01

Resíduos biodegradáveis (da desmatação e corte de arbustos)

15 0110

Embalagens contendo ou contaminadas por resíduos de substâncias
perigosas

15 02 02

Resíduos de Embalagens; Absorventes, panos de limpeza,
materiais filtrantes e vestuário de proteção

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

15 02 03
17 05 03
17
17 05 04

Absorventes, materiais filtrantes, panos de limpeza e vestuário de
proteção, contaminados por substâncias perigosas

Resíduos de Construção e Demolição (incluindo solos
escavados de locais contaminados)

Solos e rochas contendo substâncias perigosas
Solos e rochas não abrangidos em 17 05 03

Resíduos produzidos pela circulação de veículos
20

20 00 00

Resíduos Urbanos e Equiparados, incluindo as Frações
Recolhidas Seletivamente

Resíduos equiparáveis a Resíduos Sólidos Urbanos (RSU)
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2 ANÁLISE COMPARATIVA DE ALTERNATIVAS – VARIANTE A SANTA COMBA DÃO
2.1 INTRODUÇÃO
Atendendo à identificação global de impactes decorrentes do projeto, com a qual se visa, independentemente dos troços de
traçado em estudo, determinar os impactes ambientais das intervenções preconizadas, procedeu-se em seguida à
comparação das soluções propostas para Santa Comba Dão, por forma a suportar a decisão no que respeita à identificação
das condicionantes ambientais a atender para as várias alternativas equacionadas.
Assim, a presente avaliação tem como objetivo apoiar a decisão pelas alternativas de traçado consideradas para o IP3 na
zona de atravessamento de Santa Comba Dão, que permitam perspetivar um empreendimento mais equilibrado e favorável,
quer do ponto de vista técnico e económico, quer ambiental, determinando, para que tal seja possível, critérios de avaliação
que permitam comparar entre si as alternativas em causa neste Troço.
Neste contexto, considerou-se de importância identificar, de entre os vários aspetos ambientais em análise, quais os que
pela sua importância relativa aos demais impactes, deveriam assumir uma hierarquia superior no contexto global da
avaliação de impactes.
A articulação dos aspetos mencionados com os objetivos a que se propõe responder o presente EIA, permitiu estabelecer
os principais propósitos que se pretendem atingir:
▪ integrar a componente ambiental no processo de desenvolvimento e tomada de decisão, de forma a contribuir para
soluções mais sustentáveis;
▪ evidenciar o acompanhamento ambiental do projeto, desde a fase inicial da sua conceção, permitindo assim, a
minimização dos impactes causados, mas sobretudo, a incorporação da vertente sustentabilidade na sua conceção
global;
▪ apoiar a definição das soluções de traçado a desenvolver de acordo com a sua viabilidade ambiental.
Visando atingir estes objetivos a comparação ambiental de alternativas em Santa Comba Dão, foi direcionada para os
aspetos ambientais que assumem relevância nessa comparação, conforme justificado anteriormente.
Enfatiza-se que, diversos impactes potenciais foram já eliminados e/ou minimizados, no decurso do acompanhamento
ambiental da definição de traçados, nomeadamente no que respeita à minimização da afetação de espaços e valores
naturais, culturais e sociais.

2.2 JUSTIFICAÇÃO DE NECESSIDADE DE ALTERNATIVAS – PONTO SINGULAR (TROÇO RIBª
VIMIEIRO/TRAVESSIA DO RIO DÃO)
A necessidade de se estudar soluções variantes ao IP3, junto a Santa Comba Dão, decorreu da perceção das dificuldades
de duplicação do atual traçado do IP3, atendendo às várias condicionantes presentes neste Troço, quer pela presença de
ocupação marginal, pelo atravessamento da PS Ferroviária da Linha da Beira Alta e pelas características do traçado com
pendentes e raios de curvatura bastante condicionantes, face aos critérios pretendidos (circulação e segurança) para a
duplicação / requalificação do IP3.
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Estas dificuldades são acrescidas pela necessidade de adaptação de algumas obras de arte existentes ao novo perfil,
nomeadamente a referida Passagem Superior Ferroviária à Linha da Beira Alta, a Ponte sobre a ribeira do Vimieiro e a Ponte
sobre o rio Dão em Santa Comba Dão, sendo determinante a não interrupção da exploração da Linha da Beira Alta da PSCF
ao Km 83+790 (OA388) do IP3.
Importa sublinhar que a consideração dos parâmetros geométricos para Vt=100 km/h nesta zona do nó de Ovoa,
designadamente o aumento da curva circular em planta, iria inviabilizar totalmente esta solução de duplicação, não
permitindo o atravessamento da linha da Beira Alta (sem a interrupção da sua exploração) assim como a manutenção da
atual ponte do rio Dão.
De igual modo, mesmo no cenário em que se mantêm o raio da curva existente, compatível apenas com Vt=90 km/h, a via
de aceleração na entrada no IP3 (sentido IC2/Viseu) não poderá ser aumentada para a extensão regulamentar, uma vez
que isso também significaria a demolição da ponte existente sobre o rio Dão, cuja inspeção da mesma revelou não ser viável
o seu alargamento.
Na figura seguinte, apresenta-se a este cenário (Vt=90km/h), com o nó de Ovoa retificado com via de aceleração
regulamentar, evidenciando as afetações inerentes.
Assim, da análise global efetuada a este troço do IP3, importa destacar o Troço compreendido entre o km 83+700 e o km
84 +700 como ponto singular do traçado, uma vez que as condicionantes identificadas neste Troço não são compatíveis
com a adoção da velocidade estipulada (Vt= 100 km/h), pelo que a solução apresentada na anterior fase de projeto atendeu
a todas estas condicionantes, embora tenha sido desenvolvida a solução para uma Vt=90 km/h.
Neste sentido, para além de se estudar a viabilidade de duplicação do IP3 foram também estudados traçados variantes em
Sta. Comba Dão, incluindo novas travessias do rio Dão, da Linha da Beira Alta em exploração e do Ramal de Viseu que foi
adaptado para Ciclovia.
Embora se tenham encontrado soluções de viabilização de parte destes constrangimentos, no decurso dos estudos
desenvolvidos, persistem condicionantes de ocupação tais como a travessia da Linha da Beira Alta (LBA), o viaduto sobre
a ribª do Vimieiro, a ponte do Dão e a proximidade da EN 2 que, em conjunto, limitam a intervenção de duplicação do atual
IP3 no que diz respeito à melhoria da geometria do traçado do atual itinerário e à adoção de um perfil transversal tipo no Nó
de Ova, a fim de permitir a adoção/compatibilidade com a Velocidade de Tráfego de 100 km/h.
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São claramente estas dificuldades e as afetações delas resultantes que justificam a consideração do estudo de soluções
variantes, neste Troço, por forma a ultrapassa-las com melhores condições de circulação e segurança.

2.2.1 Limitações ao nível da Geometria do Traçado
Mais concretamente, as limitações ao nível da geometria do traçado dizem respeito a:
▪ Curva circular existente R= 308 m, compatível com V< 90 km/h, sem viabilidade de melhoria uma vez que as
condicionantes envolventes não o permitem (curva ao longo de um viaduto existente de extensão significativa cujo
aproveitamento está previsto, proximidade da LBA e proximidade da EN 2);
▪ Nó de Ova - Via de aceleração para entrada no IP3 (sentido Souselas/Viseu) do tráfego proveniente da EN2 com
extensão inferior à recomendada para Vt = 100 km/h, uma vez que o prolongamento da via de aceleração existente se
encontra limitada pela proximidade da ponte sobre o rio Dão cujo tabuleiro não apresenta viabilidade para ser alargado
e poder acomodar parcialmente a via de aceleração.

2.2.2 Linha da Beira Alta - Limitações à Exploração
Por outro lado, a duplicação do atual IP3, neste Troço, apesar de ser viável para Vt < 90 km/h, implicará durante a fase
construtiva a execução de trabalhos complementares na Linha da Beira Alta, uma vez que o atual viaduto ferroviário terá de
ser demolido e substituído por um outro que permita acomodar as duas faixas de rodagem (independentes) do IP3.
Deste modo será necessário proceder a um desvio da via férrea existente com todas as infraestruturas inerentes ao
funcionamento da mesma (catenária, caminhos de cabos, sinalização, etc.) para garantir a continuidade da exploração da
linha durante a duplicação do IP3. Apesar do desvio da via férrea se afigurar viável, é expectável que durante a fase
construtiva, cujo faseamento foi devidamente estudado e apresentado, se venha a verificar limitações à exploração da linha
da Beira Alta e consequentemente os custos associados.
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2.2.3 Afetação da Ocupação Existente
Importa ainda referir que a duplicação do IP3, no Troço em análise (final do T2, início do T3), afetará significativamente a
quinta existente nas margens do rio Dão (entre o km 83+800 e o 84+100), designada como “Quinta da Memória” e que se
dedica à organização de eventos.
Esta quinta é composta de vários espaços de recreio e de diferentes atividades que serão parcialmente ocupados pela
implementação da faixa independente a construir para acomodar o tráfego que circula no sentido Viseu /Souselas. Face à
orografia existente, muito acentuada, não se afigura praticável restabelecer os percursos internos da Quinta que permitem
a circulação entre os vários espaços lúdicos/atividades existentes no seu interior.
Deste modo, as expropriações necessárias à implementação da duplicação do atual IP3 poderão não ser compatíveis com
a continuidade da exploração deste espaço.

Fotografias 2.1 – Quinta da Memória – Realização de eventos

Fotografia 2.2 – Quinta da Memória – Vista Aérea (Fonte: Google Earth)
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Fotografia 2.3 – Quinta da Memória – Receção e Estacionamento
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Figura 2.1 – Quinta da Memória – Afetação de infraestruturas de apoio (receção, campo de ténis, etc.)
Também ao km 84+650 se assinala a proximidade a uma habitação que atualmente encontra-se protegida por um muro de
suporte. Neste situação, apesar do alargamento ser efetuado para o lado esquerdo (dada a presença da Capela de Santa
Comba Dão no lado direito) a proteção à habitação será igualmente assegurada através de um muro (de maior extensão )
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2.2.4 Análise velocidades existentes/velocidades Propostas
Da análise efetuada, verifica-se que as melhorias que são propostas implementar no atual IP3, aos vários níveis e que
constam das propostas apresentadas nesta fase do estudo (fixação de traçados) se traduzem não só por um aumento do
nível de desempenho da via e da segurança e comodidade de circulação mas também por um incremento na velocidade de
tráfego no futuro IP3, relativamente ás velocidades hoje permitidas, em cerca de 57% da sua extensão.

2.2.5 Ponto Singular de Traçado
Sumarizando, destacam-se como principais aspetos que justificaram a necessidade de se analisarem soluções de traçado
alternativos, as dificuldades assinaladas na duplicação do IP3 na zona do Nó de Ovoa, apontando-o como um ponto
singular do traçado, compreendido entre o Vimieiro e a ponte do Dão, sendo que a duplicação com características
compatíveis com velocidade de 100 km/h teria impactes de grande magnitude a vários níveis, tal como:
▪ A consideração dos parâmetros geométricos para VT=100 na zona do nó de Ovoa, designadamente o aumento da
curva circular em planta, iria inviabilizar totalmente esta solução de duplicação, não permitindo o atravessamento
da linha da Beira Alta (sem a interrupção da sua exploração) assim como a manutenção da atual ponte do rio
Dão;
▪ Ainda no Nó de Ovoa, a via de aceleração na entrada no IP3 (sentido IC2/Viseu) não poderá ser aumentada uma vez
que isso significaria a demolição da ponte existente sobre o rio Dão uma vez que na inspeção da mesma se verificou
não ser viável o seu alargamento;
▪ A retificação do atual traçado do IP3 nesta zona, para uma gama de velocidades superior, afetaria ainda a linha da
Beira Alta uma vez que não seria possível manter a mesma em exploração durante o faseamento construtivo;
▪ A afetação do espaço existente de exploração turística, ficando seriamente comprometida a viabilidade da
continuação de operação do mesmo;
▪ A configuração do Nó não poderá ser melhorada uma vez que o mesmo está confinado entre o rio e a EN2, não sendo
possível dotá-lo de melhores características, tal como sucede a outros nós existentes.

2.3 NÓ DE ÓVOA / TRAVESSIA DO RIO DÃO NA SOLUÇÃO DE DUPLICAÇÃO DO IP3
Por forma a viabilizar o Nó de Óvoa e a considerar a duplicação do atual IP3 dedicado a trafego de Itinerário Principal (IP),
esta alternativa tem ainda que considerar a inclusão de um corredor dedicado ao tráfego local (incluindo circuitos pedonais
e ciclovia) o que acarreta a construção de uma nova travessia sobre o rio Dão.
Importa sublinhar que esta intervenção não irá tão só duplicar a ponte sobre o rio Dão existente, mas ainda criar uma terceira
travessia para possibilitar a circulação de tráfego local, veículos agrícolas, motociclos, travessia pedonal, atualmente
garantidas pela atual ponte (com faixa pedonal).
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Assim, para o restabelecimento do tráfego local é proposta a construção de uma nova Ponte sobre o rio Dão, a montante da
ponte atual. No âmbito deste estudo define-se a obra de arte especial a executar, de modo a garantir a continuidade da nova
via para tráfego local no atravessamento do rio Dão.
Desenvolvendo-se o traçado da faixa independente do IP3 e do restabelecimento do tráfego local lateralmente à Ponte sobre
o rio Dão existente, procurou-se ter uma perspetiva de conjunto para as novas pontes a construir, em relação à ponte
existentes, para a duplicação da plataforma rodoviária do IP3, uniformizando-se as soluções propostas, o que é desejável
em obras de arte que se inserem num mesmo grupo, favorecendo a integração estética e paisagística das novas obras de
arte e na expectativa de maior rentabilidade e economia na execução.
As Pontes sobre o rio Dão, para a faixa esquerda do IP3 e para o restabelecimento do tráfego local, transpõem o rio Dão,
numa zona do vale com encostas pouco íngremes. Ambas as pontes transpõem a atual EN 2, em zona inserida no Nó de
Óvoa.
Em geral, os passadiços das obras de arte especiais terão uma largura total de 1,5 m, considerando as larguras adicionais
para lancis, largura útil mínima de passadiço (0,6 m), vigas de bordadura e guarda-corpos. Na Ponte sobre o rio Dão na
Óvoa o passadiço de um lado é substituído por um passeio com uma largura útil de 1,5 m e do outro por uma ciclovia com
2 m de largura.
A duplicação da Ponte sobre o rio Dão realizar-se-á a jusante da ponte atual, obrigando a um tabuleiro com mais uma
extensão um pouco maior dos tramos de margem para melhor adaptação, devido à orografia local junto aos encontros.
A nova ponte apresenta uma extensão total de 190 m com quatro vãos de 35 + 3 x 40 m + 35 m. O tabuleiro tem uma largura
constante total de 12,2 m correspondentes a um passadiço exterior com 1,5 m, uma berma direita de 2,5 m, duas vias de
3,5 m, berma esquerda de 1 m e um soco para a guarda de segurança do separador com 0,7 m.
A Ponte sobre o rio Dão na Óvoa servirá para restabelecimento do tráfego local a montante da ponte existente.
A ponte apresenta uma extensão total de 249,5 m com sete vãos de 37,0 m + 4 x 40 m + 30 m + 20 m. O tabuleiro tem uma
largura constante total de 13,6 m correspondentes a um soco para a guarda de segurança com 0,7 m, uma ciclovia com 2
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m um separador com 0,5 m, bermas exteriores de 1 m, duas vias de 3 m e um passeio com largura total de 2,4 m que inclui
0,7 m de largura para a implantação da guarda de segurança.

Tendo em consideração as diversas condicionantes identificadas na zona do Nó de Óvoa, o estudo prevê a melhoria nos
seguintes aspetos:
▪ Implementação de uma via de aceleração de extensão regulamentar no ramo de ligação afeto ao tráfego proveniente
da EN 2 que entra no IP3 no sentido Viseu/IC2. Salienta-se que esta via se desenvolve ao longo da nova ponte sobre
a ribeira do Vimieiro, terminando junto à Passagem Superior da LBA. A introdução da faixa independente e desta via
de aceleração afetará uma edificação existente no interior da Quinta da Memória, assim como o seu acesso local;
▪ Aumento da extensão da via de abrandamento do ramo de ligação afeto ao tráfego proveniente do IP3 (sentido
IC2/Viseu) que sai para a EN 2. Salienta-se que dado a proximidade da EN 2, prevê-se o recurso a uma estrutura de
suporte, a implantar entre estas duas vias;
▪ Implementação de uma via de abrandamento de extensão regulamentar no ramo de ligação afeto ao tráfego
proveniente do IP3 no sentido Viseu/IC2 que sai para a EN 2; A implementação desta via e da faixa independente
afetará uma edificação existente junto ao IP3, cerca do km 84+175;
▪ Não se prevê o aumento da extensão da via de aceleração do ramo de ligação afeto ao trafego proveniente da EN2 e
que entra no IP3 no sentido IC2/Viseu, pelos motivos atrás explicados.
▪ Criação de um corredor para tráfego local considerando circuitos para ciclistas (uma ciclovia com 2.0 m de largura) e
para peões (passeios com 1.5 m de largura). Este corredor implica a construção de uma 3ª travessia sobre o rio Dão
com uma extensão de cerca de 250 m.
▪ Criação de uma rotunda para melhor articulação dos ramos de entrada e saída do IP3 (sentido IC2/Viseu) com a EN2,
eliminando o cruzamento existente e melhorando a segurança rodoviária.
Importa pois ter em consideração que a adoção da alternativa de duplicação do IP3 nesta zona crítica implica um conjunto
de obras muito expressivo que no seu conjunto manifestam impactes agravados em termos de ocupação do solo, recursos
hídrico, paisagem e acessibilidades, tal como foi analisado pelos vários descritores relacionados.
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2.4 SOLUÇÕES ALTERNATIVAS
Perante o contexto apresentado para o Ponto Singular de fortes restrições e condicionantes, foram estudadas soluções
alternativas, das quais se considera como viável a Variante Nascente, agora em avaliação.
Depois de identificados e avaliados os impactes associados quer à duplicação do atual IP3, como os relativos à Variante
Nascente, designada por Trecho 4, pretende-se no presente capítulo avaliar comparativamente esta solução variante com
a duplicação do atual IP3, evidenciando as vantagens e desvantagens associadas a cada uma destas alternativas.
Apresentam-se de seguida as soluções alternativas em análise, considerando como ponto inicial nó de Santa Comba Dão
Sul, Ligação à A35/IC12 e como ponto final o Nó de Santa Comba Dão Norte / Vila Pouca.

Figura 2.2 – Enquadramento Geral das alternativas consideradas em Santa Comba Dão
Na figura seguinte, apresenta-se de forma esquemática os traçados considerados entre nós de ligação. Importa sublinhar
que para possibilitar uma análise de alternativas, se considera os traçados conjugados entre o Nó com a A35/IC12 e o Nó
de Santa Comba Dão Norte / Vila Pouca, seguindo o mesmo critério que foi estabelecido para a estudo de tráfego (também
comparativo entre as soluções).
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Figura 2.3 – Esquema Geral – Atual IP3 / Variante Nascente (Santa Comba Dão)
Assim, a comparação entre alternativas será sempre considerando:
I – Duplicação do Atual IP3
▪ Nó de ligação à A35/IC12 (Nó de Stª Comba Dão Sul) (km 82+873) ao Nó de Santa Comba Dão Norte/Vila Pouca
(km 89+655)
▪ Este traçado divide-se entre o Troço 2, até ao km 86, e o Troço 3 a partir deste até ao Nó de Santa Comba Dão/Vila
Pouca (km 89+655).
II – Variante Nascente
Que compreende os seguintes trechos:
▪ Nó de ligação à A35/IC12 (Nó de Stª Comba Dão Sul) (km 82+873)
▪ Troço do IC12 entre o Nó com o IP 3 e o Nó com A35 Nascente
▪ Variante Nascente (traçado novo) até ao Nó de Santa Comba Dão Norte/Vila Pouca
Assim, a Variante Nascente (designada Troço 4 – T4) é composta por 3 diferentes trechos que totalizam uma extensão total
de 9.3 km.
▪ Trecho 1 – Reformulação do Nó da A35/IC12 ( 1.5 km);
▪ Trecho 2 – Traçado coincidente com a A35/IC12 (2.0 km);
▪ Trecho 3 – Trecho a construir (5.8 km)
O traçado da Solução Variante é analisado no conjunto da sua extensão entre os nós referidos, embora se avalie com
particular destaque, no que respeita a ocupação do solo e a afetação de edificações e infraestruturas, o traçado de via nova,
por representarem uma nova infraestrutura linear a ser inserida no território, com consequências também ao nível da do
efeito barreira que representam.
Volumes de Tráfego / Atratividade
Na análise da componente socioeconómica e territorial de avaliação das soluções alternativas preconizadas é essencial
atender a uma análise de base comparativa da estimativa de tráfegos relativo à duplicação do atual IP3 e à Variante
Nascente, para os diferentes cenários:
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▪ Duplicação do IP3;
▪ IP3 + Variante Nascente;
▪ Com Ausência de Intervenção.
Estes resultados são apresentados para a situação atual (2019) e para os anos requeridos no Estudo de Tráfego (abertura
– 2024, ano intermédio – 2034 e ano horizonte – 2044). De referir que na solução com Variante Nascente é incluída a
intervenção no nó da A35 (que considera o nó de ligação atual reformulado que passará a funcionar em articulação conjunta
com o atual nó do Vimieiro)
Estas previsões consideram as previsões macroeconómicas estabelecidas preliminarmente para o cenário de referência,
desenvolvendo-se em seguida os restantes cenários (otimista e pessimista) – e, eventualmente, a correção ou ajuste deste
cenário de referência.
Quadro 2.1 – Estimativas de tráfego para os cenários: Duplicação do IP3, Variante Nascente e Ausência de
Intervenção)
Solução com IP3 Duplicado
2 019

IP3
IP3
IP3
IP3
IP3
IP3
Var. Poente
Var. Poente
Var. Poente
Var. Nascente
Var. Nascente
Var. Nascente

Rojão Grande - Santa Comba Dão Sul
Santa Comba Dão Sul - A35/IC12
A35/IC12 - Óvoa
Óvoa - Santa Comba Dão
Santa Comba Dão - Santa Comba Dão Norte
Santa Comba Dão Norte - Vila Pouca
Santa Comba Dão Sul - IC12
IC12 - Couto do Mosteiro
Couto do Mosteiro - Santa Comba Dão Norte
A35/IC12 - Vimieiro
Vimieiro - A35 Nascente
A35 Nascente - Santa Comba Dão Norte

Lig
8 740
8 740
9 001
10 175

Pes
1 276
1 276
785
866

7 344
7 344
0
0
0
6 808

703
703
0
0
0
999

4 650
0

740
0

2 024
Tot
10 015
10 015
9 786
11 041
8 047

Lig
11 072
11 072
10 691
11 600

Pes
1 815
1 815
1 167
1 228

8 944
8 944
0
0
0
7 780

1 021
1 021
0
0
0
1 161

0

5 036
0

838
0

8 047
0
0
0
7 807
5 389

2 034
Tot
12 888
12 888
11 857
12 828
9 964

Lig
12 763
12 763
12 384
13 399

Pes
2 081
2 081
1 342
1 410

10 399
10 399
0
0
0
8 890

1 175
1 175
0
0
0
1 318

0

5 708
0

944
0

9 964
0
0
0
8 940
5 875

2 044
Tot
14 843
14 843
13 726
14 808
11 574

Lig
14 541
14 541
14 098
15 210

Pes
2 345
2 345
1 510
1 585

11 878
11 878
0
0
0
10 074

1 323
1 323
0
0
0
1 480

0

6 485
0

1 068
0

11 574
0
0
0
10 208
6 652

Tot
16 885
16 885
15 608
16 795
13 201
13 201
0
0
0
11 554
7 553
0

Solução com Variante Nascente
2 019
IP3
IP3
IP3
IP3
IP3
IP3
Var. Poente
Var. Poente
Var. Poente
Var. Nascente
Var. Nascente
Var. Nascente

Rojão Grande - Santa Comba Dão Sul
Santa Comba Dão Sul - A35/IC12
A35/IC12 - Óvoa
Óvoa - Santa Comba Dão
Santa Comba Dão - Santa Comba Dão Norte
Santa Comba Dão Norte - Vila Pouca
Santa Comba Dão Sul - IC12
IC12 - Couto do Mosteiro
Couto do Mosteiro - Santa Comba Dão Norte
A35/IC12 - Vimieiro
Vimieiro - A35 Nascente
A35 Nascente - Santa Comba Dão Norte

2 024

2 034

2 044

Lig

Pes

Tot

Lig

Pes

Tot

Lig

Pes

Tot

Lig

Pes

Tot

8 740
8 740
9 001
10 175
7 344

1 276
1 276
785
866
703

11 386
11 386
3 290
3 493
1 037

1 817
1 817
219
237
53

2 081
2 081
246
266
60

2 349
2 349
274
297
67

9 286
0
0
0
11 182
12 548
8 249

1 034
0
0
0
1 810
1 763
981

10 816
0
0
0
12 900
14 469
9 618

1 187
0
0
0
2 073
2 007
1 127

15 214
15 214
3 981
4 228
1 258
12 003
0
0
0
14 973
16 476
10 744

14 966
14 966
4 166
4 415
1 356

703
0
0
0
999
740
0

13 203
13 203
3 509
3 730
1 090
10 320
0
0
0
12 992
14 311
9 230

13 133
13 133
3 735
3 962
1 198

7 344
0
0
0
6 808
4 650
0

10 015
10 015
9 786
11 041
8 047
8 047
0
0
0
7 807
5 389
0

12 343
0
0
0
14 705
16 499
10 988

1 340
0
0
0
2 339
2 270
1 273

17 315
17 315
4 440
4 712
1 422
13 683
0
0
0
17 045
18 769
12 261

Lig
8 740
8 740
9 001
10 175
7 344
7 344
0
0
0
6 808
4 650
0

2 019
Pes
1 276
1 276
785
866
703
703
0
0
0
999
740
0

Tot
10 015
10 015
9 786
11 041
8 047
8 047
0
0
0
7 807
5 389
0

Lig
9 515
9 515
9 833
11 088
8 033
8 033
0
0
0
7 436
5 061
0

2 024
Pes
1 380
1 380
862
950
772
772
0
0
0
1 092
800
0

Tot
10 894
10 894
10 695
12 038
8 805
8 805
0
0
0
8 528
5 861
0

Lig
10 969
10 969
11 391
12 792
9 330
9 330
0
0
0
8 508
5 724
0

2 034
Pes
1 583
1 583
986
1 084
884
884
0
0
0
1 243
902
0

Tot
12 552
12 552
12 378
13 876
10 213
10 213
0
0
0
9 750
6 626
0

Lig
12 473
12 473
12 958
14 494
10 645
10 645
0
0
0
9 622
6 480
0

2 044
Pes
1 784
1 784
1 116
1 223
995
995
0
0
0
1 395
1 020
0

Tot
14 257
14 257
14 074
15 717
11 640
11 640
0
0
0
11 018
7 500
0

Solução sem Intervenção

IP3
IP3
IP3
IP3
IP3
IP3
Var. Poente
Var. Poente
Var. Poente
Var. Nascente
Var. Nascente
Var. Nascente

Rojão Grande - Santa Comba Dão Sul
Santa Comba Dão Sul - A35/IC12
A35/IC12 - Óvoa
Óvoa - Santa Comba Dão
Santa Comba Dão - Santa Comba Dão Norte
Santa Comba Dão Norte - Vila Pouca
Santa Comba Dão Sul - IC12
IC12 - Couto do Mosteiro
Couto do Mosteiro - Santa Comba Dão Norte
A35/IC12 - Vimieiro
Vimieiro - A35 Nascente
A35 Nascente - Santa Comba Dão Norte

A partir destes resultados, obtidos é possível estabelecer o seguinte enquadramento conclusivo, relativo ao ano horizonte
de 2044:
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Quadro 2.2 – Estimativas de tráfego para o Ano 2044
SOLUÇÃO ALTERNATIVA

TROÇOS
Rojão Grande - Santa Comba Dão Sul
Santa Comba Dão Sul - A35/IC12
A35/IC12 - Óvoa
Óvoa - Santa Comba Dão
Santa Comba Dão - Santa Comba Dão Norte
Santa Comba Dão Norte - Vila Pouca
Rojão Grande - Santa Comba Dão Sul
Santa Comba Dão Sul - A35/IC12
A35/IC12 - Vimieiro
Vimieiro - A35 Nascente
A35 Nascente - Santa Comba Dão Norte
Santa Comba Dão Norte - Vila Pouca
Rojão Grande - Santa Comba Dão Sul
Santa Comba Dão Sul - A35/IC12
A35/IC12 - Óvoa
Óvoa - Santa Comba Dão
Santa Comba Dão - Santa Comba Dão Norte
Santa Comba Dão Norte - Vila Pouca

Duplicação do Atual IP3

Variante Nascente

Solução sem Intervenção

Tráfego Previsto*
2044
16 885
16 885
15 608
16 795
13 201
13 201
17 315
17 315
17 045
18 769
12 261
13 683
14257
14257
14074
15717
11640
11640

Tráfego Médio*
2044

15 429

16 065

13 598

*veículos(ligeiros e pesados)/dia

Retira-se deste quadro o facto da Variante Nascente ser a mais atrativa. No entanto, os resultados obtidos revelam valores
que se aproximam bastante entre si, sendo a ordem de grandeza relativamente aproximada.
Numa outra perspetiva, a análise dos dados em cenário otimista para 2044, no sentido do lado sul, verifica-se:
▪ Na Variante Nascente, 11.667 + 1.332 veículos entre A35 Nascente e Santa Comba Dão Norte; no IP3, 4.682 + 313
veículos a sul de Santa Comba Dão; assim, vindo de sul, temos 72% do tráfego na Variante e 28% no antigo IP3;
No sentido de norte, para o mesmo cenário, verifica-se que as soluções variantes apresentam resultados idênticos:
▪ Na Variante Nascente, 11.667 + 1.332 veículos entre Santa Comba Dão Norte e A35 Nascente; no IP3, 1.438 + 71
veículos a norte de Santa Comba Dão; assim, vindo de norte, temos 90% do tráfego na Variante e 10% no antigo IP3;

2.5 COMPARAÇÃO DE ALTERNATIVAS POR DESCRITOR
2.5.1 Clima e Alterações Climáticas
Uma vez que não se preveem impactes no clima significativos que diferenciem as soluções em estudo, considera-se que
este descritor não constitui um fator diferenciador na comparação de alternativas de traçados para a materialização do IP3
em Santa Comba Dão.

2.5.2 Qualidade do Ar
A análise comparativa das soluções de traçado em Santa Comba Dão, em termos do impacte na qualidade do ar durante a
fase de exploração do projeto, é efetuada com base na distância do percurso, pois as emissões do tráfego circulante no
troço viário serão tanto maiores quanto maior a distância percorrida pelos veículos, assim como nos volumes de tráfego
previstos para cada uma das soluções e a sua proximidade a um maior numero de recetores sensíveis.
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Nas simulações efetuadas relativamente à Variante Santa Comba Dão (Troço 4) verifica-se que os valores obtidos são
análogos aos estimados para o atual IP3 não sendo o descritor qualidade do ar um fator diferenciador e relevante na tomada
de decisão.
Tendo em consideração estes critérios, verifica-se que:
Quadro 2.3 – Análise comparativa das Soluções de traçado - Qualidade do Ar
Solução

Potenciais Afetações

Análise

Duplicação do Atual IP3

▪ Maior proximidade a recetores sensíveis, o
traçado do atual IP3 margina a zona
urbana de Santa Comba Dão estando mais
próximo desta.
▪ Estimativas de emissões semelhantes

Solução Menos Favorável

Variante Nascente

▪ Menor proximidade a recetores sensíveis.
▪ Estimativas de emissões semelhantes

Solução Mais Favorável
(por se afastar mais de recetores sensíveis)

2.5.3 Geomorfologia e Geologia
No que diz respeito às características geológico-geotécnicas os corredores afetos à atual IP3 e à variante a Santa Comba
Dão, são relativamente semelhantes.
A duplicação da Ponte sobre o rio Dão realizar-se-á a jusante da ponte atual, obrigando a um tabuleiro com mais uma
extensão um pouco maior dos tramos de margem para melhor adaptação, devido à orografia local junto aos encontros.

Fotografia 2.4 – Vista das Margens do Rio Dão –
Duplicação da Atual

Fotografia 2.5 – Rio Dão - Margem Direita – Duplicação da
Ponte Atual

Quanto ao local de atravessamento do rio Dão na Variante Nascente, ocorrem em ambas as margens granitos porfiroides,
por vezes com fenocristais de grande dimensão, verificando-se, as vertentes são suaves (Fotografia 2.6). Neste local é
possível também constatar a existência de alguns afloramentos rochosos no leito do rio, o que poderá indiciar a presença
de maciço rochoso a pequena profundidade (Fotografia 2.7).
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Fotografia 2.6 – Vista para a margem esquerda no
local da ponte sobre o Rio Dão – Variante Nascente

Fotografia 2.7 – Afloramentos rochosos no leito do Rio
Dão – Variante Nascente

Importa também atender aos impactes associados às movimentações de terras e às terraplenagens necessárias para
materializar, quer a intervenção de duplicação como do traçado novo. Apresenta Quadro 2.4 as principais escavações e
aterros associadas a cada uma das alternativas.
Quadro 2.4 - Síntese das principais características dos taludes de escavação e aterro
Duplicação do Atual IP3 vs Variante Nascente
Duplicação do IP3 - T2 e T3 (entre km 82+873 e o 89+655)

Variante Nascente – T4

Escavações
Localização
aproximada (km)

Altura máxima
aproximada (m)

Lado da Via

83+000-83+250

13,5

Esquerdo

83+500-83+700

6,6

Esquerdo

83+575-83+700

5,3

Direito

83+700-83+775

9,5

Direito

83+700-83+750

10,6

Esquerdo

84+575-84+725

15,6

Esquerdo

Localização
aproximada (km)

Altura máxima
aproximada (m)

1+075-1+275

4,1

1+825-1+975

9,1

3+025-3+350

21,8

3+350-3+500

16,7

3+500-3+625

5,6

4+500-5+050

14,7

5+200-5+775

8,0

Aterros
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Localização
aproximada
(km)

Altura máxima
aproximada

Lado da Via

Localização
aproximada (km)

Altura máxima
aproximada

83+250-83+500

1,7

Esquerdo

0+300-1+075

18,6

83+350-83+475

2,1

Direito

1+275-1+825

18,1

83+500-83+575

1,8

Direito

1+975-2+025

15,9

83+750-83+775

1,5

Esquerdo

2+750-3+025

24,6

84+000-84+250

4,8

Esquerdo

3+625-4+500

30,7

84+550-84+575

2,7

Esquerdo

5+050-5+200

10,3

84+725-84+800

6,7

Esquerdo
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Como se pode constatar da análise das escavações e aterros nas duas soluções em comparação, a variante nascente,
embora de menor extensão de traçado novo, implica escavações e aterros de maior porte, sendo que os volumes de terras
envolvidos são também superiores. A duplicação do atual IP3, por se tratar de um alargamento de plataforma e sobretudo
no trecho inicial do T3 apresentam menores terraplenagens.
Por outro lado, em termos de balanço de terras, a duplicação do IP3 é excendentária, embora com relativo equilíbrio, sendo
a Variante Nascente deficitária de terras, atendendo aos aterros que apresenta.
Assim, de uma forma geral, poder-se-á apontar como impactes diferenciadores relativos aos aspetos geológicos e
geomorfológicos, os que se resumem no quadro seguinte.
Quadro 2.5 – Análise Comparativa das Soluções de Traçado – Geomorfologia e Geologia
Solução

Potenciais Afetações

Análise

Duplicação do Atual IP3

▪ Menores terraplenagens – apenas associadas ao
alargamento da via

Solução Mais Favorável

Variante Nascente

▪ balanço de terras é da ordem dos 580 000 m3 de
escavação e de 780 000 m3 de aterro,
▪ Desenvolve-se exclusivamente na formação
constituída pelos granitos porfiroides

Solução Menos Favorável

2.5.4 Solos
Em termos qualitativos, prevê-se a afetação direta de cerca de 21 ha com o alargamento do IP3 neste trecho, contra os
34.5 ha previstos de afetação de solos decorrentes do traçado novo da variante.
Considerando o trecho em que se comparam as 2 alternativas, estimaram-se as seguintes afetações.
Quadro 2.6 – Estimativa dos solos afetados por classe, em hectares
Classe A
Trecho de duplicação do IP3 – entre o km
82+873 e o km 89+655

2.25

Variante Nascente a Santa Comba Dão –
Troço 4

13.5

Classe A+F

Classe C

Classe C+F

Classe F

TOTAL

14.25

0.75

3.75

21

6

6

34.5

9

São sobrepostas no trecho de duplicação do IP3, áreas de RAN nos seguintes locais:
− Perto do Nó com a A35/IC12 (km 81+461 ao 81+930, km 82+032 ao 82+320, km 82+320 ao 82+350, 82+635 ao
82+745 (lado direito), 83+420 ao 83+530 (lado esquerdo));
− Na zona de Gestosa (km 86+740 ao 86+834, km 86+834 ao 86+849 (lado esquerdo), km 87+210 ao 87+274 (lado
esquerdo), km 88+000 ao 88+220 (lado esquerdo) e km 88+405 ao 88+514 (lado esquerdo));
− Perto do Nó de Vila Pouca (km 89+530 ao 89+570);
Na Variante ao IP3, são afetadas áreas de RAN nos seguintes locais:
− Perto do Nó com a A35-Nascente (km 0+450 ao 0+557 (lado direito) e km 0+774 ao 0+830);
− Na zona de Castelejo (km 1+400 ao 1+681 e km e 1+788 ao 1+830);
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− Na zona entre o Granjal e Treixedo (km 2+932 ao 3+000 e km 3+804 ao 3+875);
− Na zona de Vila Pouca (km 5+155 ao 5+220 (lado direito).
Enquanto as afetações no traçado do IP3 a duplicar são apenas marginais no caso da Variante Nascente as manchas de
RAN são atravessadas afetando na totalidade da faixa de implantação do traçado.
Embora se verifique uma maior afetação de solos na Variante Nascente, função de se tratar de um traçado novo, considerase não ser muito relevante, enquanto fator distintivo, atendendo aos valores em causa, não sendo estes muito expressivos.
Assim, no que se refere à afetação dos solos, poder-se-á resumir no quadro apresentado em seguida.
Quadro 2.7 – Análise Comparativa das Soluções de Traçado – Solos
Solução

Potenciais Afetações

Duplicação do Atual IP3

▪ Afetação marginal dos solos (solos geralmente já
comprometidos pela ocupação lateral da via)
▪ Afetação marginal de áreas de RAN

Variante Nascente

▪ Afetação de solos na totalidade da área de
implantação do traçado.
▪ Maior afetação de RAN

Análise
Solução Mais Favorável

Solução Menos Favorável

2.5.5 Recursos Hídricos
Em termos de recursos hídricos superficiais, toda a área em estudo insere-se na Região Hidrográfica do Vouga,
Mondego e Lis, ou seja, na Região Hidrográfica 4 (RH4). Na zona da variante a Santa Comba Dão, são abrangidas as
seguintes sub-bacias hidrográficas:
▪ Duplicação do Atual IP3 - sub-bacia da Albufeira da Agueira;
▪ Variante Nascente – sub-bacia da Albufeira da Aguieira e sub-bacia do rio Dão.
No que respeita aos recursos hídricos subterrâneos, a zona de Santa Comba Dão em análise integra-se totalmente no
Maciço Indiferenciado da Bacia do Mondego, não sendo intersetada qualquer área de concessão de águas minerais
naturais nem captações públicas ou privadas no caso da duplicação do atual IP3 e, intersetando-se a Zona Alargada do
Perímetro de Proteção da concessão Granjal (HM-69) no caso da construção da Variante Nascente
De acordo com a análise de impactes realizada no capítulo 1.4.2.2 Recursos Hídricos Subterrâneos, os impactes expectáveis
da Variante Nascente sobre a água mineral natural do Granjal são pouco prováveis e pouco significativos, não devendo esta
temática constituir critério a ter em consideração na seleção da alternativa.
Da análise hidráulica efetuada ao novo traçado da variante (que exclui a travessia do Dão), salientam-se os seguintes
aspetos:
▪ Serão necessárias 26 obras hidráulicas novas devido à necessidade de restabelecer as linhas de água existentes com
a implantação da nova plataforma do T4 e dos respetivos nós de ligação. Para as restantes 4 obras existentes, tornase necessário prolongar as mesmas de modo a dar continuidade às obras existentes nas plataformas da A35 e do IP3.
Para estas, procurou-se, sempre que possível, manter, no mínimo, as condições de escoamento existentes;
▪ Das 30 obras hidráulicas, duas serão quadradas de 2,0 x 2,0 m, duas circulares de 0,80 m, uma circular de 1,20 m e
as restantes vinte e cinco circulares de 1,0 m;
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▪ Em relação às PH novas, estima-se que cinco delas irão ser implantadas com caixas de queda no seu interior, de
modo a vencer o desnível existente entre montante e jusante, sem prejudicar o escoamento no interior da PH. Pelos
mesmos motivos referidos, prevê-se ainda que, para a PH 4-2, associada à linha de água de maior dimensão neste
troço, onde a dimensão dos aterros existentes é elevada, poderá conduzir a uma solução em degraus no interior da
obra.
Em relação às obras de arte para a travessia do rio Dão, salientam-se os seguintes aspetos:
▪ O rio Dão, neste local ainda regularizado pela barragem da Aguieira, é atravessado pela Variante Nascente a Santa
Comba Dão, ao km 2+450, através de uma nova travessia, a qual terá uma extensão de cerca de 740 m;
Neste local, o vale apresenta encostas com inclinação significativa que se suaviza na aproximação ao rio Dão, numa zona
ainda influenciada pela albufeira da Barragem da Aguieira, onde o leito se espraia, com uma largura de cerca de 120 m,
em situação de pleno armazenamento da albufeira da Aguieira, e de cerca de 70 m em situação de estiagem;
Esta nova travessia irá implicar a implantação de 2 pilares da ponte no leito do rio (Plano de Água).
▪ Na alternativa de Duplicação do IP3 , para além de uma nova ponte para duplicar a existente (situada a jusante da
atual) terá ainda que ser prevista uma terceira ponte para garantir a circulação local, considerando-se sinergético o
efeito destas duas novas pontes a adicionar à existente, muito próximas umas das outras.
Se do ponto de vista hidráulico estas estruturas não condicionam o escoamento do rio, ainda numa zona de influência da
albufeira da Aguieira, constituem sem duvida um constrangimento duplicado imposta à linha de água, tanto mais que ambas
as novas pontes terão os pilares em zona inundada.
Assim, apresenta-se no quadro seguinte, uma síntese da afetação dos recursos hídricos para cada alternativa em análise.
Quadro 2.8 – Análise comparativa das Soluções de traçado – Recursos Hídricos
Solução

Potenciais Afetações

Duplicação do Atual IP3

▪ Implica a impermeabilização adicional dos solos, numa área de
cerca de 10,5 ha;
▪ Atravessa o rio Dão / Albufeira da Aguieira;
▪ Neste local a estrada será duplicada, pelo que será necessário
duplicar a ponte existente (nova ponte);
▪ A solução para a nova ponte será semelhante à existente, prevendose assim a implantação 4 pilares no Plano de Água, tal como na
atual ponte;
▪ Nova ponte sobre o rio Dão na Óvoa servirá para restabelecimento
do tráfego local a montante da ponte existente.
▪ As obras de drenagem existentes no atual IP3 serão aproveitadas,
estando previsto o seu prolongamento / adaptação.

Variante Nascente

▪ Implica a impermeabilização dos solos na área onde será
materializada a nova plataforma; esta área será de cerca de 17,4 ha;
▪ Atravessa o rio Dão, numa zona regularizada, implicando assim uma
nova travessia sobre o rio Dão, através de uma ponte com 740
m;
▪ Esta nova travessia irá implicar a implantação de 2 pilares da ponte
no leito do rio (Plano de Água), com potenciais impactes no
escoamento;
▪ Serão necessárias 26 novas PH e o prolongamento de 4 PH;
▪ Das 30 obras hidráulicas, duas serão quadradas de 2,0 x 2,0 m,
duas circulares de 0,80 m, uma circular de 1,20 m e as restantes
vinte e cinco circulares de 1,0 m;

Análise

Solução Mais Favorável
(travessia do rio Dão – Ponto crítico)
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Solução Menos Favorável
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Solução

Potenciais Afetações
▪ Implica maiores alterações no regime hídrico, binómio
infiltração/escoamento e potencial oscilação do nível freático;
▪ Atravessa a Zona Alargada do Perímetro de Proteção da concessão
Granjal (HM-69).

Análise

2.5.6 Sistemas Biológicos e Biodiversidade
De uma forma geral a área de estudo é pouco rica em termos de biodiversidade, encontrando-se dominada por explorações
florestais de eucalipto, que apresentam um elenco florístico e faunístico muito pobre. Foi confirmada a presença de quatro
habitats naturais e de oito espécies florísticas consideradas sensíveis. Do ponto de vista da fauna, apesar de serem
potenciais um relevante número de espécies classificadas com estatuto de ameaça e/ou abrangidas por legislação de
proteção a nível nacional e comunitário, a maior parte das espécies potenciais e confirmadas são comuns e de hábitos mais
ubiquistas.
Assim, tendo em consideração que a maioria das intervenções a realizar incidirão sobre áreas artificializadas ou degradadas,
considera-se que nenhuma destas alternativas terá impactes muito significativos sobre os sistemas biológicos e sobre a
biodiversidade, embora, pontualmente deverão ser implementadas medidas de salvaguarda dos valores em presença.
Do ponto de vista dos sistemas biológicos e da biodiversidade, a opção pelo alargamento da via na travessia de Santa
Comba Dão, é preferível à construção da variante, uma vez que a Variante Nascente apresenta mais valores suscetíveis de
sofrer impactes do que a referida travessia.
Tendo em consideração os valores ecológicos identificados na área de estudo, efetuou-se uma análise comparativa de
trechos em estudo, determinando qual a solução mais favorável e qual a menos favorável, nas situações com alternativa de
traçado. Esta análise é apresentada no Quadro 2.9.
Quadro 2.9 – Análise comparativa das Soluções de traçado, em função dos valores naturais afetados
Trecho

Valores naturais potencialmente afetados

Análise

Duplicação do Atual IP3

O alargamento da via não deverá afetar habitats naturais;
Atravessa áreas de distribuição da espécie RELAPE: Quercus suber;
Pode potenciar a dispersão de espécies exóticas e invasoras, com
presença confirmada na área de intervenção;
Apresenta uma diversidade faunística relevante (297 espécies) e com
valores faunísticos importantes (12 espécies ameaçadas, 56 protegidas).

Intervenção viável, carece de medidas
de prevenção da dispersão de exóticas
invasoras
Solução Mais Favorável

Variante Nascente

Pode afetar duas áreas de ocorrência do habitat natural 9230;
Atravessa áreas de distribuição das espécies RELAPE: Hedera
maderensis subsp. Ibérica, Quercus suber e Ruscus aculeatus;
Pode potenciar a dispersão de espécies exóticas e invasoras, com
presença confirmada na área de intervenção;
Apresenta uma diversidade faunística relevante (276 espécies) e com
valores faunísticos importantes (11 espécies ameaçadas, 40 protegidas).

Intervenção viável, carece de medidas
de salvaguarda dos valores naturais e
de prevenção da dispersão de exóticas
invasoras
Solução Menos Favorável

2.5.7 Ocupação do Solo
Independentemente da ocupação atual do solo, a duplicação do IP3 implica sempre uma menor afetação comparativamente
á implementação do traçado novo em cerca de 5,8 km (Variante Nascente). Assim, embora em nenhuma das alternativas
se considere que a afetação dos usos do solo inviabilize a sua concretização, constata-se que a Variante Nascente ira
ocupar solos de uso agrícola e florestal.
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Quadro 2.10 – Análise comparativa das Soluções de traçado – Ocupação do Solo
Solução

Potenciais Afetações

Duplicação do Atual IP3

▪ Menor área ocupada – faixa marginal

Variante Nascente

▪ Maior área ocupada (com afetação de espaços agrícolas e florestais)

Análise
Solução Mais Favorável
Solução Menos Favorável

2.5.8 Paisagem
Em termos paisagísticos após a análise efetuada, conclui-se que a opção da alternativa em estudo (Troço4), ao trecho do
IP 3 que atravessa o rio Dão entre Vimieiro e Santa Comba Dão, contornando a encosta nascente do planalto de Santa
Comba Dão, seguindo na direção norte para a cumeada, é desfavorável, não só pela criação de um novo corredor
estruturante, com alteração das caraterísticas visuais e funcionais dos espaços atravessados, como também pelo impacte
visual resultante da dimensão das terraplenagens que serão necessárias para a sua implementação.
De facto, embora a elevada visibilidade, dada a envolvente urbana, das obras a efetuar para duplicação e reabilitação do
troço entre o nó de Santa Comba Dão Sul e o Nó de Santa Comba Dão Norte/ Vila Pouca, a presente via já se encontra
instalada, potenciando-se apenas interferências ao nível paisagístico na fase de construção, devido à desorganização visual
e funcional das áreas em intervenção, sem alterações no carater visual do cenário de referência. Após conclusão da obra,
é expetável que as medidas de recuperação e integração paisagísticas possam contribuir para uma requalificação e
valorização das atuais áreas marginais à estrada. Assinala-se no entanto, enquanto ponto critico, o atravessamento do rio
Dão pela necessidade de se construírem 2 novas pontes, e consequentes impactes sinergéticos resultantes das múltiplas
estruturas de atravessamento do rio muito próximas.
No caso da variante são espetáveis impactes significativos, dado tratar-se da introdução de um novo corredor linear na
paisagem, com consequentes alterações no seu carácter visual e funcionamento orgânico, agravados pelas alterações
significativas em termos de afetação do relevo natural, decorrentes da orografia acentuada e dos condicionamentos
existentes para travessia do rio Dão, numa zona ainda na influência da barragem da Aguieira com margens altas, o que
justifica a construção de escavações e aterro de importantes dimensões.
Assim, ao longo dos cerca de km 5+899 da variante, estão previstos aterros com elevada afetação do relevo natural, das
quais se destacam os a realizar entre os km 0+300 e 1+075 (775 m de extensão) com 18,6 m de altura , km 2+750 e 3+025
( 275m de extensão) com 24, 6 m de altura e principalmente o aterro entre os km 3+625 e 4+500, com 30,7 m de altura.,
numa extensão de 875 m,
Quanto ás escavações as situações com maior afetação no relevo irão ocorrer entre os km 3+025 e 3+350 (325 m de
extensão) e os km 3+350 e 3+500 (150 m de extensão), com respetivamente 21,8 e 16,7 m, de altura máxima ao eixo da
via.
Nesta base, considera-se mais favorável a solução em que o IP3 mantém o traçado atualmente em funcionamento, uma vez
irá minimizar os impactes na paisagem identificados como significativos e de grande magnitude, decorrentes da introdução
do corredor rodoviário alternativo a Santa Comba Dão.
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Quadro 2.11 – Análise Comparativa das Soluções de Traçado – Paisagem
Solução

Potencias Afetações
•

Duplicação do Atual IP3

•

A principal alteração com influência no relevo suscetível de
impacte visual, resultada escavação a realizar na encosta do
talude esquerdo, após a travessia do rio Dão, entre os kms
84+575 e 84+725.Potencial a afetação da paisagem na zona da
travessia do Dão, pela introdução de 2 novas pontes, face à
abertura e amplitude visual do local, que determina condições
de elevada exposição visual.

•

São esperadas maiores perturbações nos troços em que os
alargamentos ocorrem na zona rururbana de Sta Comba Dão,
devido à proximidade ao IP.

▪

O presente troço ficará inserido numa paisagem
predominantemente fechada por povoamentos florestais, e de
fraca presença humana, pelo que as questões de acessibilidade
visual ao traçado se encontram minimizadas, excetuando nos
kms iniciais e finais, o que lhe atribui capacidade de absorção
visual. Nesta solução apresenta condicionante em termos de
implantação no terreno face á orografia acidentada dos terreno
atravessados, o implica a construção de aterros e escavações
de grandes dimensões, em particular o aterro entre os km
3+625 e 4+500, com 30,7 m de altura, com repercussões muito
negativas ao nível da paisagem.
Este troço apresenta com principal condicionante, quer em
termos paisagísticos, quer geomorfológicos, a travessia do Dão,
numa zona larga do rio, num local de pendentes acentuadas
para ligação das margens, o que irá causar importantes
perturbações, com influência na qualidade paisagística do local.
Alteração das estruturas visuais no corredor atravessado,
incluindo das formas do relevo.
Afetação da conetividade paisagística, dado estabelecer uma
descontinuidade nas relações físicas e visuais, alterando a
orgânica da paisagem.
Alteração do cenário de referência do rio Dão no local, devido
ao corte na profundidade visual do vale, com a construção de
uma barreira visual (ponte), impacte que será particularmente
sentido pelos utentes da linha da Beira Alta, na direção
montante.
Estima-se um impacte visual decorrente do processo
construtivo em todo o corredor em geral, mas em particular na
zona da obra sobre o rio Dão, não só devido a interferências no
leito do rio, como também das intervenções a efetuar nas
encostas (terraplenagens, limpeza da vegetação e corte das
encostas), mais especificamente na zona dos encontros da
ponte

▪

Variante Nascente

▪
▪

▪

▪
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O trecho em questão, entre o nó de Santa Comba Dão Sul e o
Nó de Santa Comba Dão Sul, atravessa uma zona
particularmente sensível, face à densidade de ocupação
marginal e aos valores paisagísticos presentes, dos quais se
destacam o rio Dão e o vale da ribeira do Vimieiro. Trata-se de
um trecho perfeitamente estabilizado e integrado no espaço
atravessado, em que as principais ocorrências com potencial de
impacte visual, se relacionam com a exposição visual das zonas
em construção.

Análise

Solução Mais Favorável.
Necessidade de medidas de integração
paisagística para reintegração os novos
taludes criados.
Carece de medidas de proteção dos
valores naturais, nomeadamente da
galeria ripícola das margens do rio Dão
e ribeira do Vimeiro, durante as obras
de duplicação. Reposição das mesmas
caso sejam afetadas.

Solução Menos Favorável
Necessidade de medidas de integração
paisagística para estabilização e
integração dos taludes, em particular
dos encontros da ponte sobre o rio Dão.
Medidas de proteção à vegetação
ripícola das margens do Dão .
Reposição nos locais afetados
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2.5.9 Ambiente Sonoro
Das soluções em análise, a principal diferença verifica-se entre os recetores R72 e R96, recetores estes que se localizam
na vizinhança do troço do IP3, passando este a via de carater local no caso da Solução Variante Nascente for a opção
escolhida.
Caso a Solução Variante Nascente seja escolhida, os recetores R74, R76; R85, R87, que na Solução Central estão em
incumprimento, passam a cumprir os limites legais de exposição aplicáveis.
Com a Solução Variante Nascente, verifica-se o incremento de níveis sonoros dos recetores R130 a R135, contudo, este
incremento não leva à necessidade de instalar de barreiras acústicas, uma vez nos recetores R130 e R135 não se prospetivo
incumprimento dos limites legais de exposição aplicáveis.
Assim considera-se que, do ponto de vista do ruído, a melhor Solução é a Solução da Variante Nascente.
Quadro 2.12 – Análise comparativa das Soluções de traçado - Ruido
Solução

Potenciais Afetações

Análise

Duplicação do Atual IP3

▪ Recetores R72 e R96, recetores estes que
se localizam na vizinhança do troço do IP3
▪ Maior atratividade de tráfego – 14524
veic/dia previstos para 2044

Solução Menos Favorável

Variante Nascente

▪ Incremento de níveis sonoros dos
recetores R130 a R135.
▪ Os recetores R74, R76; R85, R87, que na
duplicação do IP3 estão em
incumprimento, passam a cumprir os
limites legais de exposição aplicáveis
▪ Não se perspetiva incumprimento
▪ Não são necessárias barreiras acústicas

Solução Mais Favorável

2.5.10 Componente Socioeconómica e Territorial
A identificação da solução ambientalmente mais favorável do ponto de vista socioeconómico resulta da análise global
efetuada na avaliação dos impactes na componente social. Desta análise, entendeu-se que os impactes relacionados com
a afetação direta e indireta de habitações, atividades económicas, equipamentos e infraestruturas constituem elementos
chave na definição das soluções com menores impactes e, consequentemente, ambientalmente mais favoráveis.
Outro fator importante nesta análise de alternativas será o montante de área a expropriar. Considerando as duas soluções
totais de traçado (Solução 1 - Duplicação do IP3 – T1, T2, T3 e Solução 2 Duplicação do IP3, considerando a Variante
Nascente em Santa Comba Dão), e excluindo o traçado comum até ao Nó de Santa Comba Dão Sul e a partir do Nó de
Santa Comba Dão Norte/Vila Pouca; tal como se apresenta no quadro seguinte:
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Quadro 2.13 - Área de Expropriação por Solução (m2 e %)
Área de Expropriação (m2)
Troço

Solução 1
(m2)

T1
T2

Solução 2

(% do total)

(m2)

(% do total)

303 796

32,5

303 796

20,3

205 548

22,0
205 548

13,8

(km 89+600 – km 118+000)

397 100

26,6

T4

587 893

39,3

1 494 337

100,0

+ 555 093

+ 59,8

(km77+000 – km 81+850)
T3

425 900

TOTAL

935 244

Diferença entre S1 e S2

45,5

100,0

Considerando apenas a área de expropriação associada a cada uma das duas soluções alternativas, a duplicação do IP3
será menos gravosa, em termos de afetação de propriedade, considerando que esta solução implicará uma expropriação
da ordem de 95,52 ha (hectares), enquanto a Variante Nascente implicará uma expropriação da ordem de 149,43 ha
(hectares), ou seja, um acréscimo de cerca de 60,0%.
A afetação indireta de área agrícola e florestal também será mais desvantajosa para a Variante Nascente, uma vez que esta
opção será aberta de raiz, entre o IC12/A35 e a conexão com o IP3, junto ao Nó de Vila Pouca. Neste trecho da Variante
Nascente, serão afetadas (permanentemente) áreas com atividade agrícola atual e áreas de exploração florestal, para além
dos caminhos vicinais e rurais.
Em termos de equipamentos e/ou outras atividades económicas, na Variante Nascente atravessa a Ecopista de Santa
Comba Dão, junto ao CM 1564 (embora transpondo a ecopista através da Ponte prevista para transpor o rui Dão) e junto à
antiga ponte ferroviária da Linha do Dão. Por seu lado, na Duplicação do IP3, ocorrerá a afetação parcial de uma quinta com
organização de eventos (Quinta da Memória, na margem do rio Dão), com afetação de área de estacionamento e de edifício
de receção junto ao IP3 e sem afetação da área social, pelo que, à partida, aquele equipamento poderá continuar a
desenvolver a sua atividade.
Uma análise localizada das afetações associadas a cada uma das soluções alternativas na zona de Santa Comba Dão,
evidencia diferenças do ponto de vista da população / proximidade / efeito barreira. Apresenta-se em seguida uma breve
descrição dos principais aspetos considerados relevantes para cada uma das alternativas.
Duplicação do Atual IP3 entre os km 80+180 e o km 89+760
O traçado atual do IP3 neste Troço em análise apresenta condicionantes em termos da ocupação marginal e condicionantes
relativamente ao nível de serviço possível face às características do traçado.
▪ Entre o km 80+000 e o km 81+400 - o alargamento da plataforma passa a efetuar-se totalmente do lado direito (sentido
IC2/Viseu) dado que as condicionantes em presença se afiguram mais expressivas do lado esquerdo da via que
apresenta ocupação lateral significativa, contigua à via ao km 80+025, km 80+225 e km 80+800;
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▪ km 81+300 - proximidade entre uma via local (rua quinta do forno) e o atual IP3. O estudo prevê o restabelecimento
desta via em detrimento da implantação de um muro de contenção uma vez que a construção que lhe está anexa se
encontra em estado de ruína;
▪ Entre o km 81+300 e o km 82+225 - a plataforma existente do atual IP3 acomoda um perfil transversal tipo constituído
por 1x2, via de lentos do lado esquerdo. Até ao km 82+200 o alargamento da plataforma ocorrerá de ambos os lados
da via de forma a minimizar a afetação na travessia da povoação da Venda do Sebo constituída por núcleos
habitacionais dispersos. Do ponto de vista orográfico trata-se da travessia de um planalto, relevo muito pouco
acidentado, o que se reflete no traçado em planta e em perfil longitudinal que se apresenta muito fluído;
▪ Entre o km 81+675 e o km 81+740 - lado esquerdo, prevê-se o restabelecimento da via de acesso local contigua à
estrutura de contenção existente assim como o desaproveitamento/reformulação da mesma;
▪ km 82+100 - atinge a cota mais alta de todo o troço, inicia a descida até ao rio Dão, caracterizada por fortes pendentes
(traineis acentuados e curvas verticais de raios modestos);
▪ Entre o km 83+500 e o km 86+000 - várias condicionantes conjugadas contribuem para que a duplicação da plataforma
se afigure de complexidade técnica elevada, em especial no troço compreendido entre o km 83+500 e o Nó de Santa
Comba Dão.
− Assim, para a Passagem Superior rodoviária ao km 83+701 propõe-se a sua substituição por uma nova Passagem
Superior a construir lateralmente à existente;
− Para a Passagem Superior ferroviária ao km 83+740, uma atenção especial deverá ser dada em função dos
condicionamentos devidos à necessidade de manutenção da circulação na linha da Beira Alta;
▪ Entre o km 83+800 e o 84+100 (Nó de Óvoa) – afetação parcial da Quinta da Memória (organização de eventos) pela
duplicação do traçado para o lado esquerdo devido às condicionantes anteriores das obras de arte referidas.
Quinta da Memoria

▪ Ponte sobre o Rio Dão – necessidade de duplicação da ponte (cumprindo critérios mínimos) ou mesmo de proceder à
sua demolição para cumprir os critérios estabelecidos para a duplicação do IP3 (como já referido).
▪ km 84+600 - a atual plataforma está limitada à esquerda por uma estrutura de contenção de altura significativa,
destinada a preservar duas casas localizadas nessa encosta. Do lado direito assinala-se a proximidade à capela de
Santa Comba Dão. Devido á introdução da faixa existente não será possível preservar a estrutura de contenção
existente pelo que a mesma será demolida e substituída por uma outra também com o objetivo de manter as
edificações.
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▪ km 86+000 - o traçado inicia-se numa zona com um perfil transversal tipo já com 2x2 vias pelo que não está previsto
nenhum alargamento da plataforma até ao km 86+400. A partir deste ponto consideraram-se alargamentos para ambos
os lados de forma a poder aproveitar-se a obra de arte PS 397;
▪ km 87+600 – a estrada atravessa uma zona rural com alguma ocupação dispersa, passando a poente da localidade
da Gestosa. Assim, prevê-se o alargamento para o lado esquerdo da via desde o km 86+825 até ao km 89+100 por
não haver grandes condicionalismos desse lado da estrada;
▪ Entre o km 89+100 e o km 89+400 - é feita uma mudança para alargamento para os dois lados, quer para permitir o
aproveitamento da obra de arte PS 401 (km 89+825).

Fotografia 2.8 – Linha Férrea ao km 83+700
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Fotografia 2.9 – PS ao km 83+700
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Fotografia 2.10 – Habitações muito próximas do IP3 ao km
84+000

Fotografia 2.11 – Capela Lado Direito ao km
84+625

Fotografias 2.12 - Travessia do rio Dão e aproximação a Santa Comba Dão
Variante Nascente
Tendo origem a cerca do km 81+850 do atual IP3, junto à povoação de Rojão Pequeno e á interseção com a EM 624 (Rua
da Paz), nas imediações do Nó da A35 / IC2, que sofrerá alterações de modo a possibilitar o seu aproveitamento para
integrar a faixa esquerda e direita da plataforma do futuro IP3.
Após o Nó de ligação à A35 /IC12 (Nó de Stª Comba Dão Sul), esta Solução Variante coincide com a A35/IC12 até ao Nó
da A35 nascente, ao longo de cerca de 2 km, sendo de salientar a existência do nó de ligação ao Vimieiro (EN 234-6),
localizado a curta distância do primeiro nó de ligação.
Após o Nó com a A35 Nascente, o traçado vai infletir para Poente junto ao Polo Industrial da Guarita, povoação de
Castelejo, num local que se encontra totalmente desimpedido em termos de ocupação, sendo limitado a norte pela via férrea.
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Polo Industrial da Guarita

Figura 2.4 – Infleção do traçado da Variante Nascente na zona do Polo Industrial da Guarita

Foto 2.1 – Vista do ponto inicial na A35.
▪ km 0+942 e do km 1+700 - implementação de duas passagens agrícolas na proximidade de pequenos núcleos
habitacionais dispersos e o atravessamento de alguns terrenos de cultivo localizados a norte da povoação de
Castelejo;
▪ km 1+200 – intersecção da Linha da Beira Alta mediante Obra de Arte Especial;
▪ km 1+600 – afetação de uma construção (apoio agrícola) e de terrenos agrícolas envolventes (em sistema de
minifúndio), destacando-se algumas vinhas.
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▪ Entre o km 2+025 e o km 2+765 – atravessamento do rio Dão através de uma ponte que terá cerca de 740 m de
comprimento;
▪ km 2+550 - na margem poente do rio localiza-se a Ecopista do Dão que será intersetada pela nova ponte cerca do km
2+550.

▪ Entre o km 3+000 e o km 3+550 – margem norte do rio Dão com orografia muito acidentada obrigando a uma
escavação de grande porte;
▪ Km 3+600 – Afetação de uma edificação (apoio agrícola).
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▪ Entre o km 3+800 e o km 4+500 – a zona montanhosa atravessada obriga a um aterro de grande expressão;
▪ km 3+350 - a interseção com o Caminho Municipal 1564, devido á grande escavação se prevê desviar e restabelecer
cerca do km 3+520, mediante uma passagem superior;
km 5+000 - implantação do nó de Santa Comba Dão Norte/Vila Pouca, num local desocupado, não sendo de assinalar
qualquer afetação territorial.
De acordo com os referidos parâmetros, foi construído o quadro seguinte que sistematiza as potenciais afetações em cada
uma das soluções. A análise conjunta das prestações das duas diferentes combinações em estudo nos diversos parâmetros
considerados, na componente socioeconómica, permitiu definir a Duplicação do IP3 como a mais favorável.
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Quadro 2.14 – Análise comparativa das Soluções de traçado – Afetação de edificações e infraestruturas
Solução

Potenciais Afetações

Análise

Duplicação do Atual IP3

▪ Maior proximidade à zona urbana de Santa Comba
Dão;
▪ Duplicação de traçado existente – menores
afetações de terrenos (apenas marginais)
▪ Constrangimentos de traçado sobretudo entre o
entre o km 83+500 e o km 86+000 (PS rodoviária,
PS da Linha da Beira Alta, edificação marginais à
via).
▪ Afetação parcial da Quinta da Memória
▪ km 84+600 - proximidade à capela de Santa Comba
Dão.
▪ Duplicação das a Ponte sobre a ribeira do Vimieiro e
a Ponte sobre o rio Dão.

Solução Mais Favorável

Variante Nascente

▪ Atravessamento do rio Dão através de uma ponte
que terá cerca de 740 m
▪ Previstos 5 restabelecimentos (3 PA e 2 PS)
▪ Apresenta uma extensão total de cerca de 5.750 m
de via nova.
▪ Menos efeito barreira pelo distanciamento a zonas
de povoamento mais expressivo.

Solução Menos Favorável

2.5.11 Saúde Humana
Tendo em consideração o carater generalista deste descritor, considera-se que não constitui um fator diferenciador na
comparação de alternativas de traçados para a materialização do IP3 em Santa Comba Dão.

2.5.12 Ordenamento do Território
2.5.12.1 Instrumentos de gestão territorial
Programa Nacional da Política de Ordenamento do Território (PNPOT) e Plano Regional de Ordenamento do
Território (PROT) – Região Centro
Atendendo a que qualquer uma das soluções / variantes visa a melhoria e reforço das acessibilidades, das condições de
segurança rodoviárias no percurso do IP3 ao longo dos concelhos atravessados, especificamente no concelho de Santa
Comba Dão, considera-se que a materialização no território de qualquer das soluções em análise é viável.
Plano Rodoviário Nacional
Considera-se que o projeto de duplicação / requalificação do IP3 em apreço se enquadra no PRN, sendo que qualquer
solução é viável neste contexto. Sublinha-se que caso seja adotada a Variante Nascente o atual Troço do IP3 (entre nós)
será desclassificado, passando a integrar a rede de estradas municipais(assegurando o trafego local e o acesso a Santa
Comba Dão.
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Plano Nacional da Água e Plano de Gestão da Região Hidrográfica do Vouga, Mondego e Lis (RH4)
Todo o projeto de duplicação do IP3 será acompanhado pelo respetivo projeto de drenagem, que contemplará quer a
avaliação e adaptação ás novas condições, no caso da duplicação do atual IP3, quer a consideração e de um projeto de
drenagem associado a novo traçado no caso da Variante em Santa Comba Dão. Será pois sempre considerado o
encaminhamento adequado das águas de escorrência e o correto atravessamento das linhas de água intercetadas. Neste
contexto é de sublinhar a travessia do rio Dão da Variante, por se tratar de uma obra de arte de grande dimensão, assim
como a necessidade de uma nova ponte adjacente à existente, caso se considere a duplicação do atual IP3.
Plano Regional de Ordenamento do Território para a Zona Envolvente das Albufeiras da Aguieira, Coiço e Fronhas
(PROZAG) e Plano de Ordenamento da Albufeira da Aguieira - POAA
O PROZAG é atravessado pelo traçado do IP3 sensivelmente entre os kms 65+500 e 89+500, numa extensão de
aproximadamente 24 km. Neste contexto, apenas referencia a necessidade de se atender às recomendações e
condicionantes contidas neste plano, quer para corredor já afeto ao IP3 quer para a Variante Nascente que se encontra
inserida nos limites de abrangência do PROZAG.
O POAA incide sobre o plano de água e respetiva zona de proteção, com uma largura de 500 m, medida na horizontal, a
contar do nível de pleno armazenamento (cota 124,7 m), sendo atravessada pelo traçado nas três alternativas em análise,
quer ao nível do plano de água como da respetiva zona de proteção.
Plano Regional de Ordenamento Florestal do Centro Litoral (PROF CL)
Comparando o traçado das alternativas em apreço em Santa Comba Dão, verifica-se que qualquer uma é viável. Contudo,
a Variante Nascente aproxima-se mais de zonas florestais, quer antes da travessia do rio Dão, como a norte.
Plano Diretor Municipal de Santa Comba Dão
Para além das áreas agrícolas (avaliadas no âmbito do da RAN), as classes de espaços relativas a áreas urbanas e
residenciais, são naturalmente consideradas as mais sensíveis à implantação dos traçados.
Como se depreende da Carta de Ordenamento do PDM de Santa Comba Dão, a zona atravessada pelos traçados enquadrase na zona urbana de Santa Comba Dão e sua periferia na qual a ocupação passa a ser cada vez mais dispersa.
Importa evidenciar da análise do PDM, designadamente da sua carta de condicionantes, a consideração de espaços canais
já definidos para outros objetivos no desenvolvimento dos traçados das variante, designadamente:
▪ Duplicação da Atual IP3 – o alargamento será efetuado em grande parte dentro do domínio rodoviário (faixa non
eadificandi);
▪ Variante Nascente – para além do percurso efetuado no IC12, a Variante Nascente desenvolve-se num corredor
reservado para uma ligação IC12 / A1(IP1);
Referencia também para outras condicionantes, constantes da carta de PDM, nomeadamente áreas de proteção alargada
de concessões de águas naturais e ocorrências de minerais (urânio), embora a afetação não inviabilize os traçados.
2.5.12.2 Condicionantes
A análise comparativa das duas soluções aponta para uma situação menos favorável relativamente à duplicação do atual
IP3 dado que a o traçado da Variante Nascente corresponde a um trecho completamente novo, sem aproveitamento da
plataforma da estrada como é o caso da Duplicação do Atual IP3.
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Relativamente a um condicionante muito relevante como é o caso do atravessamento da Zona de Proteção da Albufeira da
Aguieira, a qual contempla também a área de REN nos 100 m de margem adjacentes ao NPA, as duas alternativas são
semelhantes. Contudo, os taludes da Variante Nascente abrangem uma área maior, além da própria plataforma a criar.
Relativamente à RAN as considerações são semelhantes, com a Variante Nascente a afetar uma área bem maior.
Da análise resulta que as afetações de RAN e REN são mais desfavoráveis no caso da Variante Nascente a Santa Comba
Dão, que corresponde a um trecho integralmente novo, quando comparadas com a solução de duplicação do atual IP3 que
aproveita grande a via existente.
Relativamente a outras condicionantes, salienta-se o área com Registos de Ocorrências de Urânio pela Variante Nascente
numa extensão de 600 m, não ocorrendo tal atravessamento no atual IP3.
Por último destaca-se que tanto o traçado do IP3 a duplicar como o da Variante Nascente abrangem território reservado
para beneficiação do IP3 na respetiva faixa de servidão existente como nos respetivos Espaços Canais para a construção
de variantes a Santa Comba Dão.
Quadro 2.15 – Análise Comparativa das Soluções de Traçado – Condicionantes
Solução

Duplicação do Atual IP3

Variante Nascente

Potenciais Afetações

▪ Afetação de RAN estimada - 3,83 ha
▪ Afetação de REN estimada - 3,73 ha

▪ Afetação de RAN estimada – 12,80 ha
▪ Afetação de REN estimada – 15,76 ha

Análise

Solução Mais Favorável

Solução Menos Favorável

2.5.13 Património Cultural Construído e Arqueológico
A comparação dos trechos alternativos (Duplicação do Atual IP3 vs Variante Nascente) demonstra que a duplicação do
Atual IP3 é a melhor opção para o descritor de património, porque se desenvolve numa via já construída e implantada no
terreno e reúne menos ocorrências patrimoniais nos segmentos paralelos (4 unidades contra as 10 unidades do Troço 4).
Assim, no que diz respeito à análise das alternativas propostas em de Santa Comba Dão, considera-se que o traçado
existente do IP3 constitui a melhor opção, porque a grande maioria dos impactes patrimoniais já foram realizados com a
ocupação do terreno pela faixa da atual rodovia, sendo necessário garantir apenas a conservação in situ da Capela do
Senhor da Ponte.
No entanto importa referir que nenhum destas ocorrências referenciadas para a proximidade dos traçados será diretamente
afetada, pelo que relativamente ao descritor do património apenas deverá ser considerada um mais extenso
acompanhamento de obra no caso da Variante Nascente por se tratar de um traçado novo, considerando-se que face à
reduzida magnitude dos impactes este não será um fator distintivo entre as duas alternativas.
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Quadro 2.16 – Análise Comparativa das Soluções de Traçado – Património
Solução

Potenciais Afetações

Análise

Duplicação do Atual IP3

▪ Ocorrências na proximidade da via.- 4
(3,4,5,6)

Solução Mais Favorável

Variante Nascente

▪ Ocorrências na proximidade da via.- 10
▪ (9,10,11,12,13,14,15,16,17,18)

Solução Menos Favorável

2.5.14 Gestão de Resíduos
A diferenciação entre as duas soluções alternativas em análise sustenta-se apenas na quantificação de excedente de terras
previsto, sendo que relativamente à produção de resíduos de obra de outras naturezas, não se afigura relevante a distinção
entre alternativas.
Assim, a Variante Nascente, por se estimar deficitária, ao contrário da duplicação do atual IP3, excedentário em terras,
poderia se considerar como mais favorável. No entanto, os valores em causa de excedentes no atual IP3 são pouco
expressivos, não sendo relevante enquanto fator decisivo na comparação destas duas alternativas.

2.6 ANALISE INTEGRADA DE AVALIAÇÃO DE ALTERNATIVAS
De acordo com objetivos de avaliação do projeto e tendo presente a análise efetuada para cada descritor, atendendo à sua
natureza e significância, foram analisados os impactes considerados diferenciadores que se se assumem com expressão e
relevância para integrar a análise global comparativa das soluções de traçado em Santa Comba Dão.
Neste sentido, definiram-se as variáveis com efetivo peso na contribuição para a avaliação de alternativas, decorrentes da
perceção das principais condicionantes ambientais prevalecentes na área em avaliação.
Enfatiza-se ainda que diversos impactes potenciais foram já eliminados e/ou minimizados, no decurso do acompanhamento
ambiental da definição de soluções, nomeadamente no que respeita à minimização da afetação de espaços e valores
naturais, culturais e sociais, pelo que a avaliação global já considera, em parte, a minimização de alguns impactes pela
incorporação no projeto de algumas medidas, resultantes do estreito acompanhamento ambiental na definição e conceção
dos traçados.
Foi possível traduzir em termos qualitativos e/ou quantitativos a expressão comparativa das soluções mais favoráveis do
ponto de vista ambiental, em cada uma das soluções alternativas de traçado, tendo sido traduzidas as significâncias
atribuídas aos impactes para cada descritor, e ponderados face à sua hierarquia em termos de grau de favorabilidade face
às restantes, o que possibilitou concluir pelas soluções de menor impacte potencial, ou seja, a Solução Ambientalmente
mais Favorável.

366

40418-PB-TG-0623-EIA-001 IG. DUPLICAÇÃO / REQUALIFICAÇÃO IP3 - NÓ DE SOUSELAS (IC2) / NÓ DE VISEU (A25).
TOMO 6.2 – RELATÓRIO SÍNTESE VOLUME 06 - ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL PROJETO BASE
SUB-TOMO 6.2.3 – AVALIAÇÃO DE IMPACTES, AVALIAÇÃO DE ALTERNATIVAS E MEDIDAS MITIGADORAS

Considerando uma aproximação à metodologia de avaliação de alternativas multicritérios MACBETH, baseada na atribuição
de juízos qualitativos pelos especialistas de cada uma das especialidades, comparando as duas qualitativamente em termos
das suas diferenças de atratividade em múltiplos critérios, por formas a apoiar o processo de decisão (Análise Multicritério
de Apoio à Decisão (MCDA)).
De acordo com os princípios metodológicos MACBETH, foi definida uma escala de julgamento qualitativo que estabelece a
diferença de atratividade entre as duas soluções em análise, partindo-se sempre do pressuposto de que ambas são viáveis
e positivas face à situação atual (de constrangimentos de circulação rodoviária).
Assim sendo, a atribuição de juízos ás duas alternativas em análise, visa a sua comparação (uma relativamente à outra),
considerando as suas diferenças de atratividade em múltiplos critérios, ponderando (pontuação) depois os vários critérios
associados as descritores ambientais analisados.
Portanto, no MACBETH a expressão dos julgamentos do decisor é feita por uma escala semântica formada por seis
categorias de dimensão não necessariamente igual:
diferença de atratividade extrema
diferença de atratividade Muito forte
diferença de atratividade forte
diferença de atratividade moderada
diferença de atratividade fraca
diferença de atratividade muito fraca
diferença de atratividade nula
Assim, definiram-se critérios ambientais que permitem estabelecer um quadro referencial para a análise comparativa,
visando ainda que a ponderação atribuída (definida em três graus de importância) estivesse em relação direta com a
significância do impacte, seja negativo ou positivo. Foram considerados para a avaliação efetuada, segundo o grau de
importância atribuído, os seguintes aspetos ambientais, descritos anteriormente na análise metodológica das várias
componentes ambientais em estudo:
Grau de Importância: Elevado
▪ Áreas Sensíveis Classificadas: Não são atravessadas áreas classificadas;
▪ Habitats e Valores Ecológicos: atravessamento de áreas de ocorrência do habitat natural prioritário 91E0* - travessia
do rio Alva (no caso da Duplicação do Atual IP3) e duas áreas de ocorrência do habitat natural 9230 (na Variante);
▪ Componente Social: atividades económicas e sociais, estrutura urbana do território e efeito barreira; qualidade do
ambiente, sobretudo no que respeita às disfunções devidas ao ruído, para além de estimativas de captação de tráfego
relativas a cada uma das soluções;
▪ Património Classificado ou de confirmada importância: Não existem ocorrências patrimoniais potencialmente
afetadas.
Grau de Importância: Médio
▪ Geologia e Geotecnia: volume de terraplenagens e equilíbrio de terras (escavações/aterros) e respetiva avaliação
das condições de estabilidade dos taludes de aterro e escavação e viabilidade das fundações – embora ainda sem ser
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possível realizar uma análise quantitativa das terraplenagens em causa para cada uma das soluções, uma estimativa
global para cada solução permite concluir que a Variante Nascente implicará maior volumes de terras associados;
▪ Áreas de Uso Condicionado: das quais se destacam as afetações de Reserva Ecológica Nacional e Reserva Agrícola
Nacional;
▪ Paisagem: expressão vertical e longitudinal de aterros e escavações de maior porte, incluindo perfil misto e extensão
de obras de arte;
▪ Benefícios Estruturais do Empreendimento: melhoria da acessibilidade regional, nacional e ligação europeia;
dinamização urbana, industrial e económica; cumprimento de objetivos de planeamento sectorial, estratégico e de
ordenamento territorial, de alcance regional/nacional e/ou europeu/internacional, nomeadamente no que respeita à
segurança rodoviária.
Grau de Importância: Baixo
▪ Restantes Aspetos, Descritores Ambientais
Efetivamente, como se depreende da ponderação atribuída dos diferentes aspetos ambientais enfatiza-se o peso relevante
atribuído aos sistemas ambientais na análise do projeto no seu todo, sendo que se distribuíram os valores de ponderação
de forma similar pelos aspetos biofísicos e sócio-culturais. De facto, a real avaliação ambiental do empreendimento
equacionou-se atendendo à natureza diferenciada da área de estudo e aos importantes sistemas ambientais em presença,
assim como a afetação induzida sobre estes sistemas.
Nesta análise comparativa são utilizados indicadores, parâmetros e procedimentos apropriados que permitem uma melhor
distinção entre as opções técnicas consideradas, de forma a ser possível determinar a solução ambientalmente mais
favorável.
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Quadro 2.17 – Síntese da Avaliação Comparativa das Soluções Alternativas de Traçado
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Da análise integrada efetuada (ilustrada pelo quadro resumo anterior), atendendo a uma avaliação dos impactes mais
significativos associados a cada uma das soluções alternativas para Santa Comba Dão: a duplicação do IP3 e a variante
Nascente, importa destacar as seguintes conclusões:
1 - Do ponto de vista ambiental a Duplicação do Atual IP3 afigura-se como a solução mais favorável, dado que a área
afetada (de alargamento) é expressivamente inferior, não representando um novo corredor de divisão territorial (mantendo
a atual estrutura de ordenamento local).
Esta solução apenas apresenta um ponto sensível, no nó de Ovoa, com a afetação parcial das instalações anexas da Quinta
da Memória, podendo afetar a sua viabilidade de exploração comercial (se bem que apenas é afetado o edifício de receção
e parque de estacionamento, assim como as infraestruturas desportivas e anexas, sendo que o edifício principal e os jardins
fronteiriços, assim como toda a zona de exposição ao rio não é afetada).
A necessidade de duas novas travessias do rio Dão (uma para duplicação da atual ponte com um sentida de circulação em
cada e uma terceira para garantir o trafego local (pedonal, tratores, motociclos, ciclovia) dado que o IP3 ficará vedado à
circulação pedonal e desses veículos, irá criar um efeito cumulativo agravado do ponto de vista hídrico e sobretudo
paisagístico.
A partir da travessia do rio Dão, o alargamento da atual via poderá ser efetuado sem problemas assinaláveis, estando
garantida a proteção da casa anexa ao centro educativo hoteleiro e, do lado oposto, à capela de Santa Comba Dão,
assegurando também o acesso facilitado ao centro urbano de Santa Comba Dão.
Em termos de traçado esta solução também apresenta as melhores condições em termos de terraplenagens, estando o seu
nível de serviço apena condicionado ao referido nó de Ovoa, pelas questões expostas.
2 – A Solução Nascente não manifesta afetações de habitações, apenas afetando construções de apoio agrícola, a maior
parte das quais em estado de degradação. Esta solução apresenta no seu todo uma maior extensão de percurso, embora o
traçado novo seja de apenas cerca de 5,8 km (uma vez que aproveita um troço do IC12).
Este desenvolve-se essencialmente em zona florestal, de orografia por vezes acidentada, obrigando a algumas
terraplenagens expressivas (aterros), embora não se registe nas proximidades uma ocupação relevante (maioritariamente
povoamentos de eucalipto), com exceção de algumas manchas de folhosas (habitat sensível) próximas da travessia do rio
Dão, que serão minimizadas pela extensão da ponte nesta zona.
Por fim, sublinha-se que o trabalho conjunto das equipas de projeto e de ambiente possibilitaram que não fossem afetadas
diretamente habitações (em qualquer das soluções).
Importa ainda sublinhar a análise realizada pela Câmara Municipal de Santa Comba Dão, partilhada pela CIM de Viseu Dão
Lafões (de que o município faz parte), que considera a Variante Nascente como favorável, não aceitando a duplicação do
atual IP3, dadas as condicionantes associadas.
“Dificilmente será aceitável, ou mesmo defensável, que no âmbito da melhoria de uma estrada, que inclui a sua duplicação,
um dos pontos atualmente mais perigosos se mantenha, e de certo modo até se agrave, pois esse ponto será naturalmente
atingido pelos utentes normalmente a velocidades mais altas, tornando o ponto potencialmente mais perigoso. Ao mesmo
estar-se-ia a perder uma excelente oportunidade para separar o tráfego local, do tráfego de passagem, com todas as
vantagens para ambos os tipos de tráfego que isso traria.
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Pensamos assim que a solução de duplicação do IP3 na travessia de Santa Comba Dão, não deverá ser apresentada como
solução, mas apenas como uma “não solução”, com as adequadas justificações já acima referidas.” Ver Anexo I – Tomo
6.4 – Anexos.
Numa análise global, considera-se por um lado que a solução de duplicação da atual rodovia do IP3 representa, do ponto
de vista ambiental, uma alternativa favorável por aproveitar um corredor já consolidado de uma estrada existente, sendo o
alargamento da faixa de rodagem e as suas consequências em termos de terraplenagens, drenagem, alargamento ou
duplicação de obras de arte, restabelecimentos, caminhos paralelos e consequente ocupação consideravelmente mais
restritas ao espaço canal adjacente à estrada. Assim, de um ponto de vista geral, o alargamento da estrada existente será
menos impactante do que a criação e uma nova via.
No entanto, importa ter em atenção as características e condicionantes a este alargamento, tendo-se identificado entre a
aproximação ao Nó de Óvoa e Santa Comba Dão constrangimentos que dificultam quer o alargamento da via como a adoção
dos critérios de circulação pretendidos, razão pela qual se analisou a viabilização de uma solução alternativa. Teve-se em
consideração a minimização de ocupação e consequente divisão territorial, tendo-se aproveitado parte de traçado do
IC12/A35, assim como a orientação de um corredor, já condicionado no PDM, para uma futura via de ligação à A25. Desta
forma, minoraram-se os impactes que se restringem a um traçado novo de apenas 5,8 km (sublinhando-se que, de acordo
com a avaliação efetuada, não se traduz em impactes ambientais muito significativos).
Entende-se, conclusivamente, da avaliação comparativa efetuada que:
1 – As duas alternativas de traçado avaliadas são ambientalmente viáveis, não representando impactes ambientais negativos
de significado que as inviabilize, devendo pois ser consideradas como possíveis soluções.
2 – A Duplicação do IP3, entre os Nós de Santa Comba Dão Sul e Santa Comba Dão Norte/Vila Pouca insere-se num canal
existente, sendo genericamente menos impactante, embora esteja condicionada a constrangimentos de traçado que
condicionam o seu nível de serviço.
3 – A Variante Nascente, garante um melhor nível de serviço, assegurando uma melhoria na fluidez do trafego (o que
também se traduz na sua atratividade em termos de volumes de tráfego), aproveita em parte do IC12/A35, sendo de apenas
5,8 km em traçado novo (mais impactante pela ocupação inerente), deixando o atual trecho do IP3 para acesso e trafego
local. Esta solução é a apoiada pela autarquia que considera ser a que melhor serve os propósitos municipais e regionais.
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3 MEDIDAS DE MINIMIZAÇÃO E VALORIZAÇÃO
3.1 CONSIDERAÇÕES GERAIS
Tendo sido identificados e avaliados os impactes positivos e negativos considerados como de significado, associados à
construção e exploração do empreendimento, definem-se agora um conjunto de ações que visam assumir um carácter
interventivo, no sentido de reduzir, colmatar ou compensar os efeitos adversos decorrentes da sua implantação e por outro,
potenciar os aspetos positivos e benefícios associados ao mesmo.
De facto, apesar de genericamente se fazer referência a medidas minimizadoras, que compreendem as ações ou
mecanismos destinados a evitar, reduzir ou compensar as eventuais incidências negativas, são indicadas também
medidas potencializadoras que permitirão valorizar, reforçar ou potenciar os aspetos positivos do empreendimento,
maximizando os seus benefícios e contribuindo desta forma para a otimização do empreendimento.
Como objetivo, a indicação destas medidas assume, no caso presente, o carácter de recomendações a ter em consideração
nas fases subsequentes dos estudos relativos ao empreendimento. As propostas apresentadas fundamentaram-se, em
grande parte, na experiência anterior com casos semelhantes, na opinião de especialistas e na análise conjunta com
especialistas de projetos rodoviários. Daí que esta tarefa tenha beneficiado substancialmente da forte integração e estreito
relacionamento existente entre os técnicos dos estudos ambientais, dos contactos efetuados com diversas entidades locais
e regionais, bem como de análises conjuntas com os responsáveis, pelas várias especialidades do projeto rodoviário.
Tendo em consideração a fase dos estudos e o projeto em causa, tratando-se fundamentalmente da melhoria das condições
de circulação relativamente ao atual IP3, torna-se importante identificar medidas de minimização/valorização que possam
ser incorporadas no projeto, no sentido de melhor adequar o empreendimento com a sua envolvente e promover
simultaneamente a maximização dos seus benefícios, bem como indicar orientações gerais para a implantação e operação
de estaleiros, frentes de obra, e áreas de empréstimo e depósito de materiais, as quais deverão ser pormenorizadas nas
fases seguintes de estudos relativos ao projeto em apreço.
Neste contexto, importa também valorizar a experiência vivenciada no atual IP3, por forma a corrigir os seus erros e a
melhorar os aspetos considerados mais sensíveis ou críticos, quer do ponto de vista técnico como ambiental.
As medidas propostas respeitam às diferentes fases de construção e exploração, e podem assumir expressão em projeto
ou em cuidados a adotar no decurso de ambas as fases, com destaque para a fase de obra, nomeadamente:
▪ medidas a adotar antes da fase de construção e que estão relacionadas com o projeto da via, com as quais se
visam minimizar os impactes que poderiam vir a ocorrer na fase de exploração. Estas medidas poderão contribuir para
a otimização do Projeto de Execução, no sentido não só de adotar soluções mais equilibradas do ponto de vista
ambiental como ainda de prever e projetar sistemas de proteção e valorização ambiental (barreiras acústicas, medidas
para a fauna, sistemas de tratamento de águas, etc.);
▪ medidas a adotar na fase de construção de carácter mais genérico, que compreendem aspetos relacionados quer
com cuidados a adotar com as obras, quer com a gestão de estaleiros, de áreas de depósito e empréstimo de materiais
ou de acessos de obra e que deverão ser mais detalhadas nas fases seguintes de projeto quando da maior definição
destas atividades;
▪ medidas a adotar na fase de exploração, as quais estarão relacionadas com a manutenção da estrutura da via, com
a maximização dos benefícios do empreendimento, frequentemente relacionadas, neste caso, com a sua aplicação
por outras entidades, dado que respeitam sobretudo ao ordenamento do território e ainda, quando aplicável, pela
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adoção de medidas de monitorização que visam acompanhar a evolução do empreendimento, permitindo o
reajustamento das medidas propostas.
Não são consideradas no presente documento medidas referentes à fase de desativação, atendendo ao distanciamento
temporal em termos da sua aplicação. Deverá, neste sentido ser realizado, antes de se efetivar o eventual encerramento
desta via, um estudo de desativação e tratamento paisagístico da zona, devendo considerar-se, função das melhores
técnicas disponíveis então, as medidas necessárias para colmatar os impactes inerentes à fase de desativação do
empreendimento.
Será também equacionado no presente capítulo a proposta de Plano de Monitorização recomendada para o presente
empreendimento, apontando as principais diretrizes a desenvolver nas posteriores fases de estudo.
No que respeita às medidas a adotar para a fase de obra, atenderam-se às recomendações da Agência Portuguesa de
Ambiente (APA), tendo sido analisado o documento “Medidas de Minimização Gerais da Fase de Construção”, com vista
a selecionar as medidas que se adaptam ao projeto em apreço, ao seu enquadramento ambiental, tendo igualmente em
consideração a fase de projeto a que o EIA se reporta (podendo pois, em fases de maior detalhe serem recomendadas
outras medidas para a obra).
Neste contexto, apontam-se as medidas de minimização gerais constantes no referido documento que se adequam ao
empreendimento em avaliação, utilizando a sua numeração, descrevendo nos pontos seguintes, para os vários descritores
estudados, as medidas mais específicas para minimizar os impactes identificados para as várias fases do projeto:
Fase de preparação prévia à execução das obras
Medidas 1, 3 e 6
Fase de execução da obra
Implementação dos Estaleiros e Parques de Materiais
Medidas 7 e 8
Desmatação, Limpeza e Decapagem de Solos
Medida 9
Escavações e Movimentações de Terras
Medidas 13, 15, 16, 20 e 22
Construção e Reabilitação de Acessos
Medidas 23, 24, 25 e 27
Circulação de veículos e Funcionamento de Maquinaria
Medidas 28, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38 e 39
Gestão de Produtos, Efluentes e Resíduos
Medidas 40, 41, 42, 43, 45, 46, 47, 48 e 49
Fase final da execução das obras
Medidas 50, 51e 53
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3.2 CLIMA E ALTERAÇÕES CLIMÁTICAS
Quer pela sua natureza, quer por não se terem identificado impactes significativos no microclima, não são de propor medidas
mitigadoras de caracter específico; realça-se ainda que medidas de ordem geral aplicadas ao empreendimento,
nomeadamente no que respeita à redução, na medida do possível, da altura e extensão, de aterros e escavações, por forma
a contribuir para minimizar implicações microclimáticas de incidência local, determinando impactes residuais muito reduzidos
a nulos.

3.3 QUALIDADE DO AR
Recomenda-se a implementação das seguintes medidas, que constituem boas práticas, a ter em conta durante a fase de
construção:
▪ Seleção dos locais para estaleiros o mais afastados possíveis das zonas habitadas. Devem ser privilegiados locais de
declive reduzido e com acesso próximo, para evitar ou minimizar movimentações de terras e aberturas de acessos e
assim manter o controlo e minimização das emissões associadas a este tipo de infraestrutura;
▪ Devem ser estudados e escolhidos os percursos mais adequados para proceder ao transporte de equipamentos e
materiais de/para o estaleiro, minimizando a passagem no interior dos aglomerados populacionais e junto a recetores
sensíveis;
▪ Assegurar o transporte de materiais de natureza pulverulenta ou do tipo particulado em veículos adequados, com a
carga coberta, de forma a impedir a dispersão de poeiras;
▪ Proceder à manutenção e revisão periódica de todas as máquinas e veículos afetos à obra, de forma a manter as
normais condições de funcionamento e assegurar a minimização das emissões gasosas;
▪ Execução de um planeamento de obra de forma a minimizar acumulações excessivas de tráfego automóvel derivadas
do encerramento temporário de faixas de rodagem;
▪ Humedecimento periódico das vias de circulação de maquinaria pesada, da instalação das áreas de
desaterro/terraplanagem junto a barreiras naturais e a montante dos ventos dominantes face a potenciais recetores;
▪ Antes de saírem para as vias públicas, as rodas dos veículos devem ser devidamente lavados de modo a evitar o
arrastamento de terras e lamas para o exterior da zona de obras.
Durante a fase de exploração, considera-se que não existem medidas específicas que possam ser aplicadas pelo proponente
para a minimização do impacte na qualidade do ar. Ainda assim, ressalva-se a importância de algumas medidas que devem
ser asseguradas por entidades locais e pelo Estado Português, no sentido de promover uma redução das emissões geradas
pelo tráfego automóvel, nomeadamente:
▪ Promover a utilização do transporte coletivo em detrimento do transporte individualizado, no sentido de reduzir o
número de veículos rodoviários em circulação;
▪ Promover a atualização da frota para veículos menos poluentes (EURO V e EURO VI) e a introdução de veículos
elétricos;
▪ Intensificação da energia proveniente de fontes renováveis.
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3.4 GEOMORFOLOGIA E GEOLOGIA
Os principais impactes geomorfológicos e geológicos analisados e decorrentes da duplicação do IP3, relacionam-se
sobretudo com questões construtivas, parte delas associadas à execução e estabilidade de taludes de aterro e escavação,
atendendo à natureza do substrato.
Importa sublinhar que não se identificaram impactes associados a afetação de recursos minerais e que relativamente ao
património geológico, apenas se deverão considerar medidas de proteção relativamente aos elementos identificados mais
próximos das zonas de obra (nomeadamente a Livraria do Mondego), sendo estas medidas de caracter geral restringindo
os trabalhos nas suas imediações.
Daí que se tivesse assumido, como prioridade, que as questões de ordem geomorfológica e geotécnica enquadradas no
âmbito do Projeto Base, acautelassem, na medida do possível, ocorrências potencialmente significativas.
Assim, no decurso dos referidos estudos privilegiou-se a definição de aterros e escavações de menor desenvolvimento
vertical e em extensão, assegurando a máxima estabilidade da plataforma, assim como a resolução das principais situações
críticas atualmente existentes, sobretudo associadas à degradação dos taludes de escavação e de aterro no atual IP3.
Ainda que tais preocupações, que nortearam os estudos efetuados, visassem a maximização de condições de segurança,
tal não obsta a que se assegurassem também um maior equilíbrio de terras, bem como a minimização da área ocupada e
de impactes paisagísticos, ressalvando-se a definição de um maior equilíbrio para as soluções desenvolvidas.
Contudo, ressalva-se que os estudos geológico-geotécnicos não se esgotam na presente fase, pelo que nos estudos
subsequentes, as situações mais críticas identificadas deverão ser estudadas com maior pormenor (estudo geotécnico
associado ao Projeto de Execução), onde com o apoio de interações mais pormenorizadas (face à campanha de
prospeção geotécnica intensa que se terá que preconizar para as posteriores fases de projeto), serão avaliadas as situações
do ponto de vista qualitativo e quantitativo, com o objetivo de se enquadrarem, nessa fase do projeto, as melhores soluções
para ultrapassar as dificuldades, tendo em conta quer a perspetiva técnica, como financeira e de segurança.
Apesar do exposto, não deixa de se evidenciar como relevante, desde já, um conjunto de aspetos que deverão ser
acautelados, quer a nível do detalhe de projeto, quer no decurso da sua construção, determinando as propostas de medidas
de minimização a seguir discriminadas.
Consequentemente identificam-se em seguida, de forma esquematizada, as principais recomendações a ter em
consideração para minimizar potenciais impactes negativos do empreendimento no que respeita aos aspetos geológicogeotécnicos.

3.4.1 Fase de Projeto
Realização de estudos de maior pormenor relativos à aferição das condições de execução do projeto, com particular ênfase
para as situações mais críticas identificadas, nomeadamente nos aterros de maior porte, nas escavações mais expressivas,
ou nas condições de execução de viadutos e pontes.
Efetivamente haverá que acautelar com base em prospeção geotécnica detalhada todas as questões mencionadas na
avaliação de impactes, aferindo o quanto possível na fase de Projeto com o maior detalhe das situações em presença, por
forma a permitir uma efetiva minimização de impactes quando da construção e exploração do empreendimento.
Em particular chama-se a atenção para o Trecho 1 que evidencia situações criticas, tendo-se observado patologias e
indícios de instabilidade. De acordo com as observações realizadas durante o reconhecimento de superfície, foi possível
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verificar que as patologias observadas correspondem, essencialmente, a escorregamentos circulares nos materiais mais
alterados e superficiais, e a escorregamentos planares e por cunhas nos materiais mais rochosos:
Assim, tendo em consideração a natureza rochosa e as características orográficas dos terrenos onde se desenvolve o
traçado do Trecho 1 do IP3, recomendam-se, em algumas situações, inclinações distintas da geometria de princípio (tal
como consta da análise do estudo geológico e (Vol. 01, Tomo 1.2 do Projeto Base), designadamente.
▪ Em situações onde ocorre um horizonte mais alterado e fraturado à superfície e em profundidade o maciço rochoso
competente:
− 1/1+ nix1/1,5 com banquetas espaçadas a cada 8 m de altura e 3,0 m de largura
▪ Em situações onde ocorre um maciço rochoso competente à superfície:
− nix1/1 com banquetas espaçadas a cada 8 m de altura e 3,0 m de largura
▪ Em situações com uma orografia bastante ingreme:
− 2/1+nix1/1 com banquetas espaçadas a cada 8 m de altura e 3,0 m de largura;
− 2/1+nix1/1 com a primeira banqueta aos 10 m de altura e as restantes espaçadas a cada 8 m e 3,0 m de largura.
Face ao ambiente geológico encontrado ao longo do Trecho 1, a geometria de princípio dos taludes de escavação permite
garantir a estabilidade da maior parte dos taludes de escavação e resolver a maior parte das patologias encontradas nos
taludes existentes no trecho em estudo.
Pela dimensão dos aterros no Troço 4 (Variante Nascente) recomenda-se também que os taludes adotem uma inclinação
geral de 1/1,5 (V/H). Esta inclinação representa um compromisso entre a necessidade de assegurar o bom comportamento
mecânico dos aterros, tendo ainda em consideração condicionantes de natureza ambiental e paisagística, como por exemplo
uma maior garantia de sucesso de fixação no revestimento vegetal dos taludes por espécies vegetais (devido à menor
inclinação) e menor impacte visual da estrada no conjunto da paisagem.
Acresce-se ainda um conjunto de medidas de âmbito mais geral que deverão ser devidamente pormenorizadas na fase
seguinte de projeto:
▪ definição do perfil de estabilidade dos taludes a aferir localmente e tendo presente quer as condições de suporte e os
materiais a utilizar nos aterros, como a sensibilidade da ocupação marginal em presença;
▪ definição clara das condições de execução dos aterros, em particular daqueles que apresentem maior expressão ou
dos que se desenvolvem na transição de estruturas rígidas (obras de arte) ou nas situações de prolongamento num
dos lados da via função do alargamento da terraplenagem existente, determinando mesmo a execução de aterros
técnicos adequadamente dimensionados, neste sentido deverá ser definido nesta fase o lado preferencial para o
alargamento, quer em termos geotécnicos como da afetação marginal;
▪ para as escavações, e igualmente de acordo com as formações a serem interferidas e a ocupação marginal, definir as
condições de estabilidade a conferir os taludes, prevendo, caso necessário, o recurso a soluções excecionais do tipo
betão projetado, pregagens ou muros de suporte;
▪ realização de um plano de fogo caso se verifique ser necessário o recurso a explosivos, equacionando para além das
questões geotécnicas a segurança e a informação às populações locais, assim como a salvaguarda dos seus bens;
▪ para minimizar o recurso a áreas de empréstimo e/ou depósito, os materiais a escavar deverão ser criteriosamente
selecionados, por forma a permitir a sua adequada reutilização nos aterros e outros fins;
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▪ caso os materiais escavados não apresentem características adequadas para o seu uso em aterro, dever-se-á, sempre
que possível recorrer a sistemas de melhoria de solos, por forma a minimizar impactes indiretos decorrentes de
realização das terraplenagens;
▪ por último, deverá ser considerado o revestimento vegetal integral dos taludes de escavação e aterro, quer por forma
a minimizar a erosão e melhorar a sua estabilidade, quer visando a integração visual e paisagística do empreendimento
(a considerar no Projeto de Integração Paisagístico).

3.4.2 Fase de Construção
As medidas propostas para a fase de construção prendem-se maioritariamente com a adequada execução das propostas
que integram os Estudos Geológico-Geotécnicos.
Decapagem de Terra Vegetal
A espessura de terra vegetal, está diretamente relacionada com a natureza das formações superficiais ocorrentes, com a
natureza geológica dos terrenos, com o tipo e densidade do coberto vegetal, com o tipo e intensidade de exploração agrícola,
assumindo assim diferenciada extensão e variação ao longo do traçado; do reconhecimento efetuado, verificaram-se as
seguintes situações:
▪ Troço 1 - decapagem média de 0,1 m nas áreas interessadas pelas zonas de escavação e de aterro.
▪ Troço 2 - decapagem média de 0,1 m nas áreas interessadas pelas zonas de escavação e de aterro.
▪ Troço 3 – decapagem média de 0,4 m nas áreas interessadas pelas zonas de escavação e de aterro
▪ Troço 4 - decapagem média de 0,3 m nas áreas interessadas pelas zonas de escavação e de aterro.
Neste contexto, julga-se adequado prever ao longo de todo o traçado uma decapagem de 0,1 a 0,4 m, nas áreas interessadas
pelas zonas de escavação e de aterro.
Tendo em atenção a diferença da espessura de terra vegetal prevista, com maior espessura nos solos residuais, e menor
espessura onde os maciços rochosos se encontram aflorantes e subjacentes, recomenda-se que a terra vegetal a decapar
será conduzida a depósito provisório, por forma a assegurar a sua posterior reutilização como revestimento vegetal dos
taludes de aterro e escavação, sempre que estes apresentem inclinação compatível para a sua fixação.
Taludes de Escavação e Aterro
Os taludes de escavação e de aterro deverão possuir inclinações e geometria adequadas ao cenário geotécnico existente,
conforme estudos de Geologia e Geotecnia a detalhar, nas fases subsequentes do projeto, tal como consta do Estudo
Geológico e Geotécnico do presente Projeto Base (Vol. 01, Tomo 1.2 do Projeto Base), destacando-se os seguintes
aspetos.
No que diz respeito às escavações, recomenda-se a adequada adoção das soluções detalhadas nos estudos GeológicoGeotécnicos realizados no Projeto de Execução, com o objetivo de garantir a estabilidade e a proteção dos taludes ou ainda,
para minimizar outros impactes negativos, quer inerentes ao desmonte do maciço, quer devidos à necessidade de minimizar
a área ocupada (ex.: habitações, edifícios, etc.). Assim, para os taludes de escavação, as ações deverão incluir, nos casos
justificáveis:
▪ rede metálica recobrindo os taludes (em particular na sua zona mais superficial), por forma a acautelar a queda de
blocos definidos pelas várias descontinuidades ocorrentes;
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▪ a utilização mais ou menos esporádica de pregagens e/ou betão projetado em zonas que se revelem potencialmente
mais perigosas, por se constatar a ocorrência de descontinuidades planares desfavoráveis com piores características
físicas do que as esperadas;
▪ aplicação de dispositivos de drenagem do tipo “máscara drenante” e “esporão drenante” em zonas onde exista uma
probabilidade significativa de ocorrência de fenómenos de instabilização dos taludes quer por ravinamento, quer por
erosão interna;
▪ recurso a valeta larga de terra em situações particulares, mais suscetíveis à queda de blocos rochosos.
Para assegurar ainda a adequada execução das escavações recomenda-se a adoção das seguintes medidas no decurso
da construção:
▪ as escavações deverão ser efetuadas por operadores devidamente habilitados, dado que da sua experiência se retira
uma maior perceção das áreas de transição entre formações ripáveis / desmonte a fogo;
▪ o uso de explosivos deverá ser particularmente cuidado, de modo a não danificar o maciço para além da zona de
escavação pretendida;
▪ o plano de fogo deverá ser cuidadosamente adequado às características evidenciadas pelo maciço, nomeadamente
no que respeita ao esquema de compartimentação dos blocos;
▪ para acautelar a adequada execução do desmonte a fogo, deverá ser utilizada a técnica de pré-corte, por forma a
reduzir a propagação de vibrações ao maciço e sua instabilização por descompressão;
▪ nas formações ripáveis, a direção de escarificação deverá ser sempre que possível perpendicular à direção dos
estratos.
No que diz respeito aos aterros, são recomendadas as seguintes soluções:
▪ saneamento dos materiais de cobertura, sem capacidade de suporte e/ou com características de deformabilidade
inadequadas à fundação dos aterros;
▪ realização de degraus na fundação dos aterros, quando a pendente natural for acentuada, por forma a melhorar as
características da fundação no contacto com o aterro;
▪ construção de camada drenante na fundação;
▪ construção de prisma de enrocamento ou estrutura de suporte no pé do talude;
▪ zonamento dos aterros, para permitir eventual incremento da inclinação dos taludes e assim diminuir a faixa de
ocupação;
▪ realização de banquetas estabilizadoras que, complementarmente ao aumento das condições de estabilidade global,
permitem acumular volumes de material sobrante junto da obra, minimizando os efeitos do transporte e ocupação das
zonas de depósito definitivo.
Também para assegurar a adequada construção dos aterros dever-se-á dar cumprimento rigoroso das medidas e soluções
propostas nos estudos geotécnicos.
Por forma a colmatar ou minimizar as consequências resultantes da atuação das águas subterrâneas e superficiais nos
taludes de escavação e aterro, preconizam-se uma série de medidas constantes dos estudos geológico-geotécnicos:
▪ construção de valetas de crista e valetas de drenagem nas banquetas que terão como função proteger os taludes dos
fenómenos de ravinamento frequentes nas formações mais erodíveis (solos residuais e materiais rochosos
decompostos a muito alterados);
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▪ valetas de pé de talude;
▪ órgãos de drenagem especiais do tipo “máscara drenante” e “esporão drenante” em zonas onde se tenha detetado a
ocorrência de pontos de água nos taludes de escavação e/ou onde exista uma probabilidade significativa de ocorrência
de fenómenos de instabilização dos taludes quer por ravinamento, quer por erosão interna;
▪ nas zonas de transição aterro-escavação em que os níveis freáticos se encontrem próximos da superfície do terreno,
deverão ser construídas valas drenantes transversais ao eixo do traçado, permitindo deste modo retirar as águas das
zonas próximas do pavimento.
Com o objetivo de evitar a contaminação dos dispositivos de drenagem (drenos) com materiais finos e prevenir fenómenos
de erosão interna, preconiza-se face às características dos solos ocorrentes no traçado a construção de zonas filtrantes com
solos com granulometria selecionada ou a utilização de manta de geotêxtil com porometria adequada ao tipo de aplicação
em causa (filtrante).
Revestimento de Taludes
▪ função da suscetibilidade das formações atravessadas, e visando minimizar o ravinamento provocado pela escorrência
superficial e consequentemente a sua estabilidade, preconiza-se o revestimento dos taludes de escavação;
▪ todas as intervenções no sentido do revestimento vegetal dos taludes deverão ser efetuadas tão cedo quanto possível,
após a abertura das escavações, ou a realização de aterros compatibilizando, quando possível, com a época mais
propícia para a germinação.

3.4.3 Fase de Exploração
Após a construção, deverá ser ao nível da estabilidade dos aterros e dos taludes de escavação, que se poderão registar os
principais impactes, podendo as situações de instabilidade resultar da degradação da qualidade dos materiais “in situ”, ou
dos próprios dispositivos estabilizadores, sistemas de drenagem e de proteção.
No presente caso, e tendo em atenção a natureza do empreendimento, torna-se relevante minimizar as ações de
manutenção na fase de exploração, determinando consequentemente um cuidado muito particular na construção do
empreendimento, incluindo o estrito cumprimento do projeto, a par da fiscalização adequada da obra.
Por outro lado, dado o porte e extensão das escavações e dos aterros previstos, poderão ocorrer problemas de instabilidade
que determinam um cuidado muito especial na manutenção, e eventual posterior reforço das estruturas de proteção, bem
como na monitorização da obra, nomeadamente no que respeita ao revestimento vegetal, limpeza dos sistemas de
drenagem, controlo da erosão e manutenção adequada dos taludes.
Efetivamente, por forma a adequar o empreendimento às necessárias condições de segurança e de exploração que o
mesmo exige, deverá ser acautelado o estado dos taludes e a monitorização de assentamentos, sobretudo nas zonas dos
encontros entre as estruturas rígidas (obras de arte) e dos aterros.
Tendo presente a execução de adequados Estudos Geológico-Geotécnicos, a par do seu rigoroso cumprimento na fase de
construção, admitem-se impactes residuais de reduzida magnitude e significância na fase de exploração, conferindo à nova
infraestrutura graus de segurança muito expressivos, não dispensando naturalmente a sua cuidada monitorização.
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3.5 SOLOS
Face às características do empreendimento as medidas recomendadas são sobretudo de carácter geral, relacionadas com
grandes infraestruturas lineares de transporte e habitualmente indicadas em estudos ambientais, como seguidamente se
refere.

3.5.1 Fase de Projeto
Nesta fase as medidas a propor prendem-se com detalhes do projeto que deverão acautelar a ocupação de solos de valor
agrícola e/ou de uso condicionado. Assim, e de acordo com o traçado que vier a ser desenvolvido, serão considerados os
ajustamentos necessários para minimizar, tanto quanto possível, a afetação de áreas que não sejam estritamente
necessárias à materialização física da plataforma.
Também nesta fase deverão ser definidas condicionantes à implantação de estaleiros e outras áreas de apoio à obra,
mediante a clarificação de condicionantes de ordem agrícola, entre outras, expressas cartograficamente e que vinculem os
empreiteiros.

3.5.2 Fase de Construção
Os principais impactes identificados para o fator ambiental “Solos” ocorrem fundamentalmente na fase de construção,
devendo ser aplicadas as medidas de mitigação necessárias, nomeadamente medidas cautelares que evitem a afetação
desnecessária dos solos, incluindo a erosão e a compactação do solo, bem como a destruição da camada edáfica superficial.
Neste sentido, recomendam-se as seguintes medidas:
▪ O local de implementação dos estaleiros e outras infraestruturas de apoio, deverá ser estabelecido de modo a não
afetar áreas de solos de boa qualidade;
▪ O horizonte de terra vegetal superficial presente nas áreas a intervir será objeto de decapagem, sendo estas terras
acondicionadas para posterior reutilização no revestimento vegetal de taludes;
▪ Todos os trabalhos de desmatação ou degradação do coberto vegetal, limpeza e decapagem de solos e
movimentações de terras deverão ser limitados às zonas estritamente necessárias à execução da obra. Em relação
aos trabalhos deste tipo deverão ainda ser cumpridas as seguintes medidas:
− Os trabalhos de movimentações de terras deverão ser reduzidos durante os períodos de maior pluviosidade, de
modo a minimizar os fenómenos de erosão hídrica;
− Antes dos trabalhos de movimentação de terras, deverá proceder-se à decapagem e armazenamento da terra viva,
para posterior reutilização ou reposição em áreas afetadas pela obra, nomeadamente no revestimento dos taludes;
os depósitos de terra viva deverão ficar situados nas zonas adjacentes àquelas onde posteriormente a terra irá ser
aplicada, ou seja, junto às zonas da estrada que se irão valorizar, ou mesmo, de terrenos agrícolas vizinhos;
− A reposição dos solos, nas zonas intervencionadas, deverá ocorrer logo após o terminar dos movimentos de terras,
em particular nos taludes de escavação e aterro;
− Recomenda-se ainda, nestes locais, a reposição do coberto vegetal o mais rapidamente possível, de forma a reduzir
a exposição dos solos aos processos erosivos;
▪ Na execução da obra deverão ser aplicadas medidas cautelares para proteção dos solos, nomeadamente:
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− Garantir a correta gestão de óleos e outros poluentes, de modo a prevenir a contaminação dos solos através de
derrames acidentais;
− Garantir a cuidada circulação de máquinas e viaturas, de modo a evitar a afetação de solos com boa aptidão agrícola
e florestal;
− Implementar as medidas relativas à requalificação das áreas temporariamente degradadas pelas atividades
construtivas, com a limpeza, escarificação e revegetação dos solos temporariamente afetados.
Deverão ser especialmente salvaguardados, das situações acima referidas (deposição de terras ou materiais, instalação de
estaleiros e/ou circulação de maquinaria pesada), os solos com melhor aptidão agrícola (Classes A, A+C e A+F).
Quadro 3.1 – Troços com Medidas de Minimização Reforçadas
Troço de duplicação
do IP3

Classe de solos

Área (ha)

A

5 604

A+C

3,5

A+F

2 096

43+000 a 44+000
44+750 a 46+000
47+000 a 49+750
54+000 a 55+000
69+250 a 73+000
75+500 a 76+000
76+250 a 76+750
77+250 a 78+000
80+250 a 83+000
87+750 a 88+500
96+500 a 101+000
102+000 a 102+750
104+000 a 106+250
107+250 a 108+000
108+750 a 110+500
112+000 a 112+500
Aproximada ao km
117+000
44+000 a 44+750
46+000 a 47+000
51+500 a 54+000
63+750 a 67+500
73+000 a 75+500
78+000 a 79+500
Aproximadamente ao
km 90+000
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Troço de duplicação
do IP3

Classe de solos

Área (ha)

Variante

Classe de solos

Área (ha)

0+000 a 2+250

A

868

A+F

209

91+500 a 94+000
101+000 a 102+000

2+500 a 3+000
3+250 a 4+250

3.5.3 Fase de Exploração
Nesta fase, as medidas propostas prendem-se, no essencial, com ações que não competem ao promotor, dado que se
relacionam com instrumentos de planeamento e enquadramento legal. Efetivamente, as medidas propostas assumem, no
essencial, carácter indicativo, dado que deverão ser promovidas por outras entidades, nomeadamente no que respeita à
definição e implementação de medidas de planeamento territorial e sectorial.
Contudo, deverá o promotor providenciar o fornecimento de informação útil ao estabelecimento dos instrumentos a seguir
referidos:
▪ aplicação rigorosa de medidas cautelares e da legislação em vigor, relativamente ao possível aumento da pressão
urbanística e industrial sobre os solos com aptidão agrícola sobretudo nos nós de ligação à futura via. Esta medida
poderá mesmo exigir, em face da importância do empreendimento e potencial de dinâmica induzida, a reformulação
do planeamento local, nomeadamente nos municípios da área de interesse do empreendimento;
▪ a este respeito destaca-se que a revisão em curso dos PDM’s e alguns dos concelhos interferidos, constituindo uma
oportunidade que não deverá ser desprezada, de articular a nova infraestrutura com o planeamento municipal, uma
vez que já se encontra considerado o atual IP3 deverão ser efetuadas as devidas alterações relativamente às novas
características da via.

3.6 RECURSOS HÍDRICOS
3.6.1 Aspetos de Quantidade
3.6.1.1

Fase de Projeto

O projeto do IP3 em análise prevê o restabelecimento das linhas de água intercetadas pela via, através de passagens
hidráulicas corretamente dimensionadas e pontes.
Prevê-se ainda que a definição destas estruturas seja posteriormente aferida e revista no Projeto de Execução. Assim,
propõem-se para aquela fase de estudo as seguintes medidas.
▪ O Projeto de Execução deverá concluir a conceção e dimensionamento das estruturas de drenagem transversal
propostas no Projeto Base, bem como de uma drenagem longitudinal adequada;
▪ O projeto de drenagem longitudinal, deverá, se possível, prever a descarga das águas pluviais em locais não sensíveis
à poluição de modo a minimizar a possível contaminação das massas de água em caso de acidente com transporte
de substâncias perigosas;
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▪ As escorrências dos pontos de descarga na fase de Projeto de Execução deve ser modelada novamente (em sede de
RECAPE). Caso se verifique a previsão de pontos de descarga com concentrações de poluentes acima dos níveis
legais, deverá ser analisada a necessidade da adoção de bacias de retenção, ou outras medidas de minimização
destes efeitos;
▪ No projeto de drenagem deverá ser assegurada a manutenção de boas condições de drenagem nos aterros e
escavações, quer durante a construção advogando boas práticas construtivas e sistemas de drenagem temporários,
como para a exploração;
▪ Nos locais onde o nível freático for identificado próximo da rasante ou acima da plataforma da via, deve efetuar-se a
inclusão de elementos de drenagem eficazes tais como esporões e/ou máscaras drenantes nas escavações e
camadas drenantes nos aterros;
▪ Na deteção e tratamento de eventuais ressurgências de água no terreno, designadamente nas zonas em que os níveis
freáticos são mais superficiais (baixas aluvionares), deverá preconizar-se a construção de valas drenantes
longitudinais;
▪ Na conceção das Obras de Arte em sede de projeto de execução, deverá manter-se a lógica de minimização do efeito
de obstáculo ao escoamento que os pilares possam constituir; quando situados em leito de cheia, os pilares devem
ser orientados de acordo com o sentido do escoamento e prever proteção hidráulica.
3.6.1.2

Fase de Construção

A minimização dos impactes nos recursos hídricos, relativamente aos aspetos de quantidade, passa fundamentalmente pelo
cumprimento do estabelecido no Projeto de Drenagem, que garantirá o escoamento dos caudais, gerados na plataforma e
áreas circundantes, de forma a que a velocidade da água não origine danos ou erosão, e que o nível máximo da lâmina de
água na via não afete o seu funcionamento.
Não tendo sido identificados impactes negativos significativos na drenagem natural, as principais recomendações
relacionam-se com as atividades associadas ao empreendimento, que deverão ser objeto de execução cuidada. Assim,
propõe-se as seguintes medidas:
▪ Não localizar estaleiros e áreas de depósito e empréstimo de materiais em zonas próximas de linhas de água,
nomeadamente as de pequena dimensão; se tal for inevitável dever-se-ão construir sistemas apropriados de drenagem
e recolha de sólidos, por forma a evitar o assoreamento das linhas de água;
▪ As galerias ripícolas associadas às linhas de água, com destaque para as galerias ripícolas do rio Dinha, ribeira do
Lobão, Ribeira de Asnes (às quais estão associados habitats naturais), e ainda, a galeria ripícola do Dão, deverão ser
integralmente salvaguardadas durante a obra;
▪ Não localizar estaleiros e áreas de depósito e empréstimo de materiais em zonas próximas das Albufeiras da Raiva e
Aguieira;
▪ Os acessos às zonas de obra, caso intersectem linhas de água, deverão ser equipados com passagens hidráulicas
adequadas, garantindo as condições normais de escoamento;
▪ Estabelecer trajetos para circulação de maquinaria, evitando o trânsito desordenado e a compactação dos solos de
extensas áreas;
▪ As linhas de água deverão ser mantidas limpas, devendo evitar-se a sua obstrução, total ou parcial. Deverá ser
implantado um sistema de drenagem eficaz nos aterros e escavações, durante a fase de construção, evitando
condições de inundação nesse período;
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▪ Durante a obra deverá ser garantida a continuidade do escoamento das linhas de água;
▪ Restabelecer todas as linhas de água intersectadas, recorrendo a sistemas de drenagem eficazes, tendo em
consideração o aumento de caudais por acréscimo da área impermeável, ou seja, por diminuição da infiltração e
aumento do escoamento;
▪ As intervenções em PH’s existentes (prolongamento de PH’s) deverá ocorrer no mais curso espaço de tempo possível,
mantendo sempre o escoamento das linhas de água (ver Anexo III.1 - PHs);
▪ Junto das linhas de água deverão utilizar-se, sempre que possível, os caminhos existentes como acessos de obra;
▪ Deverá ser efetuado o revestimento dos taludes e valas com vegetação ou enrocamento para impedir o assoreamento
e degradação dos respetivos órgãos de drenagem;
▪ No que respeita às operações de movimentação de terras, deverão ser consideradas as medidas a seguir descritas:
− realização das maiores movimentações de terras preferencialmente fora do período habitualmente mais pluvioso
(de outubro a abril);
− reduzir ao mínimo a movimentação de terras junto das linhas de água, evitando-se a circulação de máquinas e
viaturas e impedindo-se o depósito de terras, materiais ou entulhos;
− as movimentações de terras devem ser realizadas de modo a evitar a obstrução parcial ou total das linhas de águas;
caso tal seja indispensável, proceder-se-á à sua limpeza, tanto quanto possível imediatamente após as ocorrências
registadas/necessárias;
− os excedentes de terras deverão ser encaminhados para locais de depósito adequados, longe das linhas de água;
− após as operações de terraplenagem, sempre que aplicável, realizar o revestimento vegetal dos taludes e das zonas
laterais da via no mais curto tempo possível, de forma a evitar a erosão do solo, promover a infiltração e evitar
eventuais fenómenos de ravinamento provocados pelo escoamento de água superficial e consequente introdução
de sedimentos no meio hídrico.
▪ Os materiais resultantes das escavações previstas na Variante, entre o Km 3+000 e Km 3+500, não deverão ficar
expostos à ação erosiva, nem em locais de talvegue, por forma a evitar a dispersão destes materiais para o rio Dão;
esta medida é particularmente importante no caso das escavações ocorrerem em período húmido, pelo potencial risco
de arraste dos materiais para a linha de água / plano de água em caso de chuva intensa.
▪ Deverá proceder-se à recuperação das áreas temporariamente degradas na fase de obra, incluindo a escarificação
das áreas mais compactadas, de modo a facilitar o restabelecimento das condições de infiltração e recarga dos
aquíferos;
▪ Nesta fase deverão ser respeitadas as seguintes orientações no que concerne às pontes e passagens hidráulicas
projetadas:
− a construção das passagens hidráulicas deverá ser efetuada, sempre que possível, no Período Seco (junho a
setembro), no mais curto espaço de tempo possível e de modo a minimizar os impactes no leito e na diretriz das
linhas de água;
− na construção de pontes deverá evitar-se a alteração dos regimes fluviais e dos leitos de cheia, de modo a preservar
o regime hídrico natural e promover a qualidade da água, devendo evitar-se o arraste de terras ou outros detritos
para as linhas de água;
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− na construção de pontes deverá minimizar-se a eventual obstrução do escoamento natural induzida pelos
movimentos de terras e evitar a destruição das margens das linhas de água;
− Durante a construção das obras de arte deverão ser tomados os cuidados necessários para minimizar a afetação
das zonas adjacentes, recorrendo a processos construtivos que minimizem a ocupação do solo envolvente;
− No final da construção, será reposta a zona envolvente das obras de arte de forma semelhante às condições
existentes antes da construção;
− Deverá ser efetuado um Plano de Demolição da ponte sobre a ribeira de Asnes existente, que integre medidas de
salvaguarda, designadamente em termos de afetação da galeria ripícola e da qualidade da água desta linha de
água.

3.6.2 Aspetos de Qualidade
3.6.2.1

Fase de Projeto

▪ Definição das áreas para instalação de estaleiros e respetivos parques de maquinaria, centrais de britagem e caminhos
preferenciais de circulação de máquinas, o mais longe possível das linhas de água existentes, albufeiras e das zonas
de maior infiltração, de modo a minimizar a possibilidade de contaminação de aquíferos;
▪ Estabelecer um Programa de Monitorização para a Qualidade da Água, contemplando as fases de construção e
exploração;
▪ De modo geral, assegurar a existência de cobertura vegetal nas áreas de lançamento das escorrências,
particularmente com espécies de plantas que apresentam sistemas radiculares extensos, visto que este tipo de
vegetação favorece a retenção de poluentes e algum tratamento das escorrências.
3.6.2.2

Fase de Construção

As medidas mitigadoras e preventivas relativas à qualidade da água devem ser aplicadas com o maior rigor durante a fase
de construção. De salientar que parte do T0 e a totalidade dos T2, T3 e T4 se localizam na zona hídrica sensível aos
poluentes rodoviários - Zona Sensível nº 8 (Albufeira da Aguieira), de acordo com o Decreto-Lei n.º 149/2004, de 22 de
junho.
Para além disso são atravessados perímetros de proteção de captações que exploram recursos hidrominerais e ainda
algumas áreas de infiltração máxima.
Neste sentido, preconizam-se as seguintes medidas para a fase de construção:
▪ Os estaleiros e outras áreas de apoio à obra, incluindo áreas de depósito temporário e/ou definitivo de materiais, devem
estar tanto quanto possível afastados de linhas de água e albufeiras evitando:
− zonas de leitos de cheia;
− zonas de máxima infiltração;
− áreas preferenciais de drenagem natural.
▪ Os estaleiros e áreas de apoio à obra deverão, tanto quanto possível implantar-se para além de um raio mínimo de
100 m das captações públicas e das captações privadas licenciadas de água subterrânea;
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▪ Os estaleiros e áreas de apoio à obra deverão situar-se fora das áreas delimitadas pelos perímetros de proteção das
captações de águas minerais naturais (Concessões), bem como do perímetro de proteção da captação para
abastecimento público “Tondela”, mais concretamente:
− Perímetro de Proteção Alargada de Corgas – Buçaco (Troço 1), entre o km 54+200 e o km 56+200;
− Perímetro de Proteção Alargada e Intermédio das Águas das Caldas de Penacova (entre o km 57+400 do Troço 1
e km 56+200 do Troço 0);
− Perímetro de Proteção Alargada da Concessão do Luso, entre o km 57+150 e o km 57+300 do Troço 1;
− Perímetro de Proteção Alargada da Concessão Granjal (km 2+550 e o km 2+650 da VN do Troço 4);
− Perímetro de Proteção Alargada da captação de abastecimento público Tondela (Águas do Planalto)
aproximadamente entre o km 101+500 e o km 104+250 do Troço 3;
▪ Durante a construção, deverá prever-se um sistema de tratamento das águas residuais geradas no estaleiro, bem
como implementar um programa de controlo de vazamentos e derramamentos de óleos e outros lubrificantes e dispôlos adequadamente, sendo estritamente proibida a sua descarga direta em linhas de água ou no solo;
▪ Recolher os resíduos e óleos provenientes de derramamentos e vazamentos durante a fase de construção e dispô-los
adequadamente;
▪ Deverá ser instalado um sistema de tratamento dos efluentes líquidos produzidos nos estaleiros e infraestruturas de
apoio à obra;
▪ Deverá ser expressamente proibida a descarga de qualquer tipo de efluente de obra para as albufeiras da Raiva e
Aguieira;
▪ Utilização de barreiras temporárias para recolha dos sólidos em suspensão durante a fase de construção, por exemplo
confecionadas com tecido ou tela e instaladas ao longo da base de taludes suscetíveis à erosão, ou próximo de cursos
de água sujeitos à contaminação;
▪ Todas as operações a realizar nos estaleiros e/ou outras áreas de apoio à obra que envolvam a manutenção e/ou a
lavagem de maquinaria, bem como o manuseamento de óleos, lubrificantes ou outras substâncias químicas passíveis
de provocar contaminação das águas subterrâneas, deverão ser realizadas em locais apropriados e devidamente
impermeabilizados e/ou com recurso a equipamentos específicos que salvaguardem a contaminação dos solos e dos
sistemas aquíferos;
▪ As movimentação de terras deverão ocorrer no mais curto espaço de tempo possível, de modo a minimizar o impacte
promovido sobre as linhas de água pela emissão de poeiras e consequente transporte para as linhas de água;
▪ A movimentação de máquinas e viaturas em áreas de infiltração máxima será circunscrita às atividades indispensáveis
para a realização da plataforma, sendo de interditar a definição, nas suas proximidades de acessos provisórios de
obra;
▪ Deverá ser efetuado um Plano de Demolição da ponte sobre a ribeira de Asnes existente, que integre medidas de
salvaguarda, designadamente em termos de afetação da galeria ripícola e da qualidade da água desta linha de água.
Tendo em consideração que a albufeira da Aguieira e da Raiva são albufeiras protegidas, apresentam-se seguidamente as
medidas de salvaguarda gerais a adotar durante a fase de construção.

386

40418-PB-TG-0623-EIA-001 IG. DUPLICAÇÃO / REQUALIFICAÇÃO IP3 - NÓ DE SOUSELAS (IC2) / NÓ DE VISEU (A25).
TOMO 6.2 – RELATÓRIO SÍNTESE VOLUME 06 - ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL PROJETO BASE
SUB-TOMO 6.2.3 – AVALIAÇÃO DE IMPACTES, AVALIAÇÃO DE ALTERNATIVAS E MEDIDAS MITIGADORAS

▪ Não localizar estaleiros e áreas de depósito e empréstimo de materiais na envolvente à albufeira da Aguieira e da
Raiva; se tal for inevitável dever-se-ão construir sistemas apropriados de drenagem e recolha de sólidos, por forma a
evitar qualquer escorrência para as albufeiras;
▪ Estabelecer trajetos para circulação de veículos e maquinaria, evitando as zonas mais próximas das albufeiras;
▪ Reduzir ao mínimo a movimentação de terras junto dos planos de água, evitando-se a circulação de máquinas e
viaturas e impedindo-se o depósito de terras, materiais ou entulhos;
▪ Os acessos às zonas de obra, na evolvente à albufeira da Aguieira e da Raiva, caso intersectem linhas de água,
deverão ser equipados com passagens hidráulicas adequadas, garantindo as condições normais de escoamento;
▪ Deverá ser expressamente proibida a utilização da água da albufeira da Aguieira e da Raiva para efetuar qualquer tipo
de lavagens durante a obra;
▪ As maiores movimentações de terras junto aos planos de água, deverão ocorrer no mais curto espaço de tempo
possível e preferencialmente fora do período habitualmente mais pluvioso (de outubro a abril);
▪ Os excedentes de terras deverão ser encaminhados para locais de depósito adequados, longe da albufeira da Aguieira
e da Raiva;
▪ Após as operações de terraplenagem, nas zonas onde aplicável, realizar o revestimento vegetal dos taludes e das
zonas laterais da via no mais curto tempo possível, de forma a evitar a introdução de sedimentos nos planos de água;
▪ Os estaleiros deverão dispor de um sistema de tratamento das águas residuais, bem como de um sistema de controlo
de vazamentos e derramamentos de óleos e outros lubrificantes e dispô-los adequadamente; em caso algum estes
produtos poderão ser descarregados direta ou indiretamente nas albufeiras;
▪ Deverá ser expressamente proibida a descarga de qualquer tipo de efluente de obra ou resíduo para a albufeira da
Aguieira e da Raiva;
▪ Em casos aplicáveis, em que a frente de obra esteja próxima de uma das albufeiras, ponderar a utilização de barreiras
temporárias para recolha dos sólidos em suspensão durante a fase de construção, por exemplo confecionadas com
tecido ou tela;
▪ Todas as operações a realizar nos estaleiros e/ou outras áreas de apoio à obra que envolvam a manutenção e/ou a
lavagem de maquinaria, bem como o manuseamento de óleos, lubrificantes ou outras substâncias químicas passíveis
de provocar contaminação da água deverão ser realizadas em locais apropriados e devidamente impermeabilizados
e/ou com recurso a equipamentos específicos que salvaguardem a contaminação dos solos e dos recursos hídricos;
▪ Estabelecer um Programa de Monitorização para a Qualidade da Água da Albufeira da Aguieira e da Raiva, durante a
fase de construção.
Na fase de Projeto de Execução, função do maior detalhe da solução a adotar, assim como, dos métodos construtivos
associados, serão indicadas as medidas de minimização específicas para proteção da albufeira da Aguieira e da Raiva
durante a fase de construção.

3.6.3 Fase de Exploração
Na fase de exploração deverá ser efetuada a manutenção e limpeza, no mínimo anual, dos órgãos de drenagem transversal
e longitudinal da via.
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3.6.4 Os casos particulares das concessões de Água Mineral Natural
Para as áreas protegidas (Áreas inclusas nos perímetros de proteção alargados e intermédios) das concessões de água
mineral natural Corgas-Buçaco, Luso, Caldas de Penacova e, Granjal, consideram-se pertinentes as seguintes medidas de
minimização:
Fase de construção
- Evitar ao máximo os desmontes a fogo (pela possibilidade de alteração da permeabilidade dos maciços e dos circuitos
naturais de infiltração das águas) e, caso não exista alternativa, implementar plano de monitorização específico nas
concessões envolvidas;
- Sempre que haja necessidade de se recorrer a materiais de empréstimo, especial atenção deverá ser dada à composição
química dos materiais, a qual deverá ser idêntica à composição dos materiais geológicos in situ, garantindo-se ainda
conhecimento da proveniência desses materiais e que os mesmos não se encontram contaminados;
- Não deverá ser permitida a deposição (mesmo que considerada temporária) de resíduos sólidos de construção e
demolição, com especial destaque para o material betuminoso;
- Não deverão ser consideradas como elegíveis áreas de empréstimo dentro dos limites dos perímetros de proteção;
Fase de exploração
- A manutenção e vistoria da rodovia (incluindo o Troço 0) deverão conhecer aqui uma periodicidade mais apertada. Especial
enfoque deverá ser dado a eventuais derrames de substâncias perigosas na via e, à funcionalidade das valetas de drenagem
longitudinal e sumidouros;
- Caso seja adotada a solução Variante Nascente, dever-se-á analisar a necessidade/possibilidade de instalação de
pequenas unidades de tratamento das águas de escorrência da via no troço da Variante Nascente a Santa Comba Dão
inserido dentro dos limites da Zona Alargada do Perímetro de Proteção do Granjal.

3.7 SISTEMAS BIOLÓGICOS E BIODIVERSIDADE
De acordo com os estudos efetuados, os principais impactes na componente biológica identificados prendem-se com a
afetação direta ou indireta de áreas classificadas pelo seu valor ecológico, ou pela afetação de biótopos, assim como
decorrentes da criação de uma barreira à movimentação de várias espécies faunísticas, em particular as de maior porte.
Assim, indicam-se seguidamente algumas medidas que deverão ser consideradas e aprofundadas nas fases subsequentes
dos estudos ambientais, ou mesmo no decurso da construção e exploração do empreendimento, e que se destinam a
prevenir, evitar ou minimizar os efeitos adversos na fauna e flora.

3.7.1 Fase de Projeto
Medidas de carater Geral
▪ Realizar ações de sensibilização ambiental destinadas ao pessoal envolvido na construção do projeto;
▪ Nas operações de limpeza, de desmatação, de decapagem dos terrenos e de abertura de clareiras em geral, deve
existir uma correta planificação dos trabalhos a efetuar, das terras a movimentar e do destino a dar aos materiais
retirados, a fim de reduzir a área de intervenção ao estritamente necessário, visando limitar ao indispensável estas
ações e minimizar a extensão de afetação das áreas mais sensíveis em termos florísticos e faunísticos;
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▪ Utilização apenas dos locais previamente selecionados para depósitos temporários de terras, de forma a evitar o
incremento da destruição de áreas naturalizadas ou de habitats naturais existentes. Sugere-se a escolha de zonas
degradadas com baixa riqueza florística, como sejam as pedreiras, os estaleiros de outras obras e terrenos de parques
industriais não ocupados;
▪ Os trabalhos de terraplanagem devem obedecer a um plano prévio. Nesse plano devem ser tidas em conta as árvores
de interesse botânico e/ou cénico ou de grandes dimensões que poderão ser poupadas, e que deverão ser por isso
devidamente assinaladas. A destruição de árvores das comunidades climácticas (sobreiros, freixos e salgueiros), ainda
que de dimensões reduzidas, deverá ser evitada;
▪ Durante a época seca deverão ser realizadas regas dos pavimentos nos troços em construção, de forma a reduzir as
poeiras em suspensão e minimizar os efeitos destas sobre a vegetação;
▪ Povoamento de taludes e das áreas intervencionadas com flora autóctone da região, nomeadamente utilizando plantas
das etapas sucessorais das comunidades climácticas. O Plano de Integração Paisagística (PIP), deverá prever a
utilização de espécies vegetais autóctones da região.
Medidas Específicas para a componente Sistemas Ecológicos e Biodiversidade
No presente ponto listam-se as medidas específicas para a componente Sistemas Ecológicos e Biodiversidade que deverão
ser implementadas, sem o prejuízo de algumas medidas de carácter geral, serem igualmente importantes para a mitigação
dos impactes sobre a presente componente.
▪ Delimitar através de vedações provisórias as áreas a salvaguardar; nomeadamente manchas de habitats naturais que
se encontrem nos limites da área de intervenção;
▪ Calendarização das ações de terraplanagem de forma que seja suficientemente flexível para permitir a salvaguarda
da vegetação do período de floração e produção de semente. Dado que a maioria das espécies vegetais apresentam
uma floração primaveril e posterior frutificação, aconselha-se, se possível, a realização destas ações fora deste
período, devendo decorrer preferencialmente no outono e inverno;
▪ Calendarização das atividades de construção de forma que seja suficientemente flexível para permitir alterações ou
interrupção dos trabalhos nos locais e nos períodos mais críticos para a fauna terrestre e aquática (reprodução,
migrações, etc.);
▪ Utilização de espécies autóctones nos repovoamentos ou revestimento de taludes;
▪ Remoção de espécies exóticas das áreas a intervencionar, através de adoção de procedimentos que evitem a sua
dispersão;
▪ Implementar um Plano de Acompanhamento e Controlo de Espécies Exóticas e Invasoras;
▪ Definição e adaptação de estruturas (novas ou existentes) que sirvam de passagem para a fauna local, nomeadamente
nas zonas de atravessamento de biótopos com maior valor para a biodiversidade (atravessamento de florestas de
folhosas e/ou vegetação ripícola), e cujas características respeitem os requisitos mínimos das espécies mais
relevantes do ponto de vista conservacionista;
▪ Definição de escapatórias para fauna para instalar na vedação (Figura 3.1), para minimizar o risco de atropelamento
de animais que acidentalmente se encontrem do lado de dentro da vedação. Estas deverão ser instaladas nas zonas
atravessadas por áreas florestais.

40418-PB-TG-0623-EIA-001 IG. IP3 - NÓ DE SOUSELAS (IC2) / NÓ DE VISEU (A25). DUPLICAÇÃO / REQUALIFICAÇÃO
PROJETO BASE. VOLUME 06 - ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL. TOMO 6.2 – RELATÓRIO SÍNTESE
SUB-TOMO 6.2.3 – AVALIAÇÃO DE IMPACTES, AVALIAÇÃO DE ALTERNATIVAS E MEDIDAS MITIGADORAS

389

Figura 3.1 - Exemplos de escapatórias a instalar nas vedações

3.7.2 Fase de Exploração
▪ Proceder à manutenção dos taludes para reduzir o risco de incêndio através do corte manual ou mecânico da
vegetação. O recurso a herbicidas ou fogos controlados para este efeito deverão ser proibidos;
▪ Limitação da iluminação noturna ao estritamente necessário, para evitar perturbação da fauna noturna, nomeadamente
quirópteros;
▪ Assegurar a manutenção das passagens para fauna de forma a garantir o seu correto funcionamento;
▪ Assegurar a manutenção das vedações e das escapatórias para fauna, de forma a minimizar o risco de atropelamento
da fauna.

3.7.3 Plano de Ação para a Integração de Passagens para Animais
3.7.3.1

Introdução

A mortalidade por atropelamento é o efeito mais visível e negativo das estradas na fauna. Os mamíferos carnívoros são
reconhecidamente um dos grupos mais vulneráveis a este tipo de impacte, ao qual se alia o efeito-barreira causado pelas
vias e a redução/fragmentação das suas áreas de distribuição.
Contudo, estudos recentes têm vindo a demonstrar que, de uma forma geral, estes animais utilizam as Obras de Arte e
Passagens Hidráulicas (PH) para atravessar a estrada (desde que apresentem dimensões amplas e se localizem em áreas
sossegadas) e que a disponibilidade destas estruturas pode influenciar positivamente a redução da sua mortalidade nas
estradas.
Efetivamente, a presença de água nas PH, mesmo que em níveis reduzidos, constitui uma limitação à sua utilização pela
maioria dos animais, pelo que a implementação de passadiços aumenta o potencial destas estruturas para a fauna uma vez
que são projetados para se manterem, a maior parte do tempo, acima do nível da água.
O Presente Plano de Ação visa a identificação dos locais mais indicados para a instalação de passagens para animais de
modo a mitigar os impactes da mortalidade na fauna ao longo do IP3. Adicionalmente, propõe-se o reforço da vedação nos
trechos identificados como pontos críticos de mortalidade, bem como a instalação de rampas escapatórias.

390

40418-PB-TG-0623-EIA-001 IG. DUPLICAÇÃO / REQUALIFICAÇÃO IP3 - NÓ DE SOUSELAS (IC2) / NÓ DE VISEU (A25).
TOMO 6.2 – RELATÓRIO SÍNTESE VOLUME 06 - ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL PROJETO BASE
SUB-TOMO 6.2.3 – AVALIAÇÃO DE IMPACTES, AVALIAÇÃO DE ALTERNATIVAS E MEDIDAS MITIGADORAS

3.7.3.2

Objetivos

O Presente Plano de Ação tem como objetivo identificar as zonas mais prováveis de atravessamento de fauna nos pontos
críticos identificados (pontos negros com VF>10,8), para propor a instalação de passagens para fauna.
3.7.3.3

Metodologia

Com base nos pontos críticos de mortalidade (pontos negros com VF>10,8), foi feita uma análise, com base em foto
interpretação, apoiada por informação vetorial disponível (rede hidrográfica, rede de estradas, ocupação do solo, pontos de
mortalidade observada) para identificação dos locais mais prováveis de atravessamento.
Para cada um desses locais foi avaliada a viabilidade de instalação de passagens para fauna e identificado o tipo de
passagem mais adequado.
3.7.3.4

Apresentação dos pontos críticos e soluções propostas

Foram identificados sete pontos críticos de mortalidade, constituídos por trechos com cerca de 1000 metros, que constituem
pontos negros de mortalidade, ou seja, em que o número de atropelamentos de animais silvestres foi igual ou superior a 4
registos (no período entre 2010 e 2020) e que apresentam um Valor Faunístico (VF)>10,8 (Quadro 3.2).
Quadro 3.2 - Troços de 1000 m com Valor faunístico (VF) >10,8, respetivo número de ocorrências (n) de
mortalidade e espécies registadas, no IP8 no período entre 2010 e 2020, e trecho do projeto em que se localiza.
Trecho

n

VF

15

6

15

45

6

12

46

8

18

47

6

15

52

5

12

75

6

13

76

5

11

Espécies
Raposa
Fuinha
Texugo
Corço
Raposa
Fuinha
Texugo
Javali
Coelho-bravo
Raposa
Texugo
Geneta
Geneta
Sacarrabos
Javali
Águia-de-asa-redonda
Coruja-das-torres
Coelho-bravo
Geneta
Coruja-do-mato
Ouriço-cacheiro
Raposa
Fuinha
Texugo
Geneta
Raposa
Geneta
Coruja-do-mato

Trecho
Trecho 1

Trecho 3

Trecho 3

Trecho 3

Trecho 3

Trecho 3

Trecho 3

Na Figura 3.2 apresenta-se a distribuição geográfica dos referidos pontos críticos de mortalidade.
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Figura 3.2 - Pontos negros de mortalidade com VF>10,8 para a fauna silvestre no IP8, no período entre 2010 e
2020.
Para cada um destes trechos procurou-se identificar pelo menos dois pontos de travessia que poderão ser alvo de
intervenções no sentido de potenciar a passagem de fauna. Nas Figuras seguintes apresenta-se a representação geográfica
de cada um dos sete trechos, os locais onde foram registadas situações de mortalidade por atropelamento e os locais
propostos para a potenciação de passagens para fauna.
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(PS – passagem superior, PI – passagem inferior, PIA – passagem inferior agrícola, PH – passagem hidráulica).

Figura 3.3 - Enquadramento geográfico do Trecho 15, localização de situações de mortalidade e dos locais
propostos para a potenciação de passagens de fauna
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(PS – passagem superior, PI – passagem inferior, PIA – passagem inferior agrícola, PH – passagem hidráulica).

Figura 3.4 - Enquadramento geográfico do Trecho 45, localização de situações de mortalidade e dos locais
propostos para a potenciação de passagens de fauna
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(PS – passagem superior, PI – passagem inferior, PIA – passagem inferior agrícola, PH – passagem hidráulica).

Figura 3.5 - Enquadramento geográfico do Trecho 46, localização de situações de mortalidade e dos locais
propostos para a potenciação de passagens de fauna
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(PS – passagem superior, PI – passagem inferior, PIA – passagem inferior agrícola, PH – passagem hidráulica).

Figura 3.6 - Enquadramento geográfico do Trecho 47, localização de situações de mortalidade e dos locais
propostos para a potenciação de passagens de fauna
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(PS – passagem superior, PI – passagem inferior, PIA – passagem inferior agrícola, PH – passagem hidráulica).

Figura 3.7 - Enquadramento geográfico do Trecho 52, localização de situações de mortalidade e dos locais
propostos para a potenciação de passagens de fauna
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(PS – passagem superior, PI – passagem inferior, PIA – passagem inferior agrícola, PH – passagem hidráulica).

Figura 3.8 - Enquadramento geográfico do Trecho 75, localização de situações de mortalidade e dos locais
propostos para a potenciação de passagens de fauna
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(PS – passagem superior, PI – passagem inferior, PIA – passagem inferior agrícola, PH – passagem hidráulica).

Figura 3.9 - Enquadramento geográfico do Trecho 76, localização de situações de mortalidade e dos locais
propostos para a potenciação de passagens de fauna
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No Quadro 3.3 apresenta-se, sucintamente, as soluções propostas para cada trecho acima identificado, bem como ações
complementares que deverão ser implementadas ao longo dos sete trechos.
Quadro 3.3. Soluções propostas para cada ponto crítico.
Trecho

Passagem para fauna
Ações complementares
Adaptação de PS existente. PS de serventia rural que liga a caminhos
de terra com pouco movimento.
Adaptação de PIA existente. PIA de serventia rural liga a caminhos de
15
terra com pouco movimento. Localiza-se ligeiramente a sul do troço 15
(cerca de 150 metros, no troço 16), por não haver mais alternativas de
travessia no troço 15.
Adaptação de PS existente. PS 397 de serventia a transito local. A
adaptação deverá permitir conciliar o tráfego rodoviário com a travessia
de animais em segurança.
45
Adaptação de PH existente. Deverá ser avaliado estado e
características da PH para determinação da possibilidade de
intervenção para potenciação desta enquanto passagem para fauna.
Adaptação de PIA existente. PIA de serventia rural liga a caminhos de
terra com pouco movimento.
Reforço da vedação dos dois lados da estrada ao longo de
46
Adaptação de PI existente. PI 399 de serventia a transito local. A
cada troço crítico, com rede de malha mais apertada
adaptação deverá permitir conciliar o tráfego rodoviário com a travessia
acoplada à vedação principal, disposta em “L”, com uma
de animais em segurança.
base de 50 cm enterrada.
Adaptação de PIA existente. PIA 4378 de serventia rural liga a caminhos
As vedações deverão ser adaptadas de forma a
de terra com pouco movimento.
47
contornar as passagens, encaminhando os animais
Adaptação de PS existente. PS 401 de serventia rural que liga a
caminhos de terra com pouco movimento.
para as mesmas.
Adaptação de PI existente. PI 406 de serventia a transito local. A
Deverá ser prevista a instalação de rampas escapatórias
adaptação deverá permitir conciliar o tráfego rodoviário com a travessia
a cada 500 m, de cada lado da estrada, intercaladas com
de animais em segurança.
as passagens propostas.
52
Adaptação de PI existente. PI 408 de travessia da EN2. A adaptação
Instalação de Sinalização vertical de perigo, advertindo a
deverá ser realizada na berma sul de forma a conciliar o tráfego
possível presença de animais selvagens na via.
rodoviário com a travessia de animais em segurança. Deverá ser
reforçada a vedação que limita o acesso à EN2 nesta zona.
Adaptação de PIA existente. PIA de serventia rural liga a caminhos de
terra com pouco movimento.
75
Adaptação de PH existente. Deverá ser avaliado estado e
características da PH para determinação da possibilidade de
intervenção para potenciação desta enquanto passagem para fauna.
Adaptação de PI existente. PI 1036 de travessia da EN2. A adaptação
deverá ser realizada na berma sul de forma a conciliar o tráfego
rodoviário com a travessia de animais em segurança. Deverá ser
reforçada a vedação que limita o acesso à EN2 nesta zona.
76
Adaptação de PH existente. Deverá ser avaliado estado e
características da PH para determinação da possibilidade de
intervenção para potenciação desta enquanto passagem para fauna.
Legenda: PS – passagem superior, PI – passagem inferior, PIA – passagem inferior agrícola, PH – passagem hidráulica

Importa no entanto sublinhar que com o Projeto de Execução, estas situações deverão ser avaliadas com maior detalhe, por
forma a determinar as soluções viáveis que possam ser integradas no projeto:
▪ Todas as PH existentes no projeto, que se encontrem localizadas num dos 24 pontos negros, devem ser avaliadas no
sentido de verificar se necessitam de passadiços secos e se a sua instalação é viável do ponto de vista técnico. Acresce
que numa situação onde seja mais pertinente permeabilizar a estrada para a fauna, poderá ser equacionado o aumento
da PH. Dado não existir ainda informação suficiente no âmbito do Projeto Base sobre as PH existentes, que permita
fazer esta análise, a mesma deverá ser efetuada quando do Projeto de Execução, de acordo com os objetivos acima
descritos.
▪ A instalação de rampas escapatórias a cada 500 m, de cada lado da estrada, intercaladas com as passagens propostas
deverá igualmente ser avaliada caso a caso no Projeto de Execução, atendendo à verificação prévia da disponibilidade
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em termos de espaço para a sua instalação. Na proximidade dos nós, deve ser também verificado se será benéfica a
sua instalação, dado que muitos animais entram nas estradas por essa via.
▪ -O reforço da vedação dos dois lados da estrada, com rede de malha mais apertada acoplada à vedação principal,
disposta em “L”, com uma base de 50 cm enterrada, estará previsto em toda a extensão do traçado a
beneficiar/construir e não apenas nos troços críticos. Acresce que dada a ocorrência de corços, a sua altura acima do
solo deve ser de pelo menos 1,7 m.
3.7.3.5

Monitorização

Após a implementação das ações propostas deverá ser assegurada a sua monitorização para avaliação do seu sucesso e
eficácia. Caso, estas ações se revelem insuficientes para reduzir a mortalidade no IP3 deverá ser equacionada a sua revisão
e reformulação.

3.8 PAISAGEM
Com o objetivo de contribuir para uma melhor integração e valorização paisagística dos troços do IP3 interessados por
estudo, são apresentadas seguidamente um conjunto de recomendações, que deverão ser devidamente enquadradas em
fase de projeto de execução. Com efeito, tendo em vista a minimização da magnitude dos impactes negativos associados
às intervenções que irão ser implementadas, no âmbito do projeto de duplicação/requalificação do IP3, a integração da
infraestrutura rodoviária deverá obedecer a critérios de carácter paisagístico, a ser implementados na fase de projeto,
construção e exploração do empreendimento. Neste contexto, sublinha-se que algumas das medidas descritas serão
devidamente detalhadas quando do Projeto de Execução, no âmbito dos trabalhos a desenvolver no RECAPE e no Projeto
de Integração Paisagistico.

3.8.1 Fase de Projeto
Na fase de Projeto de Execução deverá ser garantida a elaboração do Projeto de Integração Paisagística, para toda a
área abrangida pelo Projeto Geral da infraestrutura, que deverá concebido atendendo a um conjunto de objetivos de ordem,
estética, funcional e económica, que assegurem a proteção e recuperação da paisagem e o enquadramento paisagístico,
prevendo a implementação de conjunto de medidas especificas, designadamente:
▪ Correto enquadramento ambiental e paisagístico do espaço, procurando de uma forma integrada atender às diferentes
tipologias e funcionalidades da infraestrutura a implementar, assim como assegurar a continuidade ecológica e a
manutenção dos recursos naturais;
▪ Proteção e preservação do coberto vegetal durante os trabalhos de construção, que não seja diretamente afetado com
a presente intervenção;
▪ Modelação e revestimento vegetal de taludes sujeitos a reperfilamento e restantes superfícies que remanesceram a
solo nu, no sentido de favorecer a sua estabilização, assim com a drenagem e deste modo controlar os processos
erosivos;
▪ Decapagem e armazenamento da terra vegetal das áreas sujeitas a trabalhos dentro da área de intervenção do projeto.
▪ Minimização de potenciais impactes visuais decorrentes dos trabalhos efetuados ao longo dos troços intervencionados,
mediante a utilização de vegetação;
▪ Implementação de um revestimento vegetal adequado nos taludes e respetivas áreas laterais e até à vedação, tendo
em consideração a vegetação existente e a respetiva função em termos de continuo arbóreo, segurando paralelamente
a segurança rodoviária e o conforto dos utentes;
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▪ Prever um conjunto de operações especificas para os nós de ligação, face à dimensão e elevado volumes de terras
envolvidos, prevendo a modelação das zonas interiores e ações de revestimento vegetal (plantações/sementeiras), de
modo a assegurar uma rápida proteção das superfícies e integração dos mesmos;
▪ Seleção das espécies para sementeira e plantação, de acordo com a envolvente e a vegetação característica da região,
selecionando preferencialmente espécies autóctones, da zona fitogeográfica em questão, visando a reintegração da
via no contexto paisagístico atravessado;
▪ Aferição da localização das áreas com infestantes e invasoras, tendo em vista a otimização da proposta de
revestimento vegetal, nomeadamente em termos de cadernos de encargos, no referente a trabalhos de manutenção;
▪ Estabelecimento de écrans vegetais nas proximidades de áreas sociais, desde que seja compatível com as a legislação
em vigor, de forma a diminuir os impactes visuais e ambientais locais;
▪ Estabilização biológica de taludes de aterro e escavação e restantes áreas intervencionadas, com recurso a vegetação
autóctone e/ou adaptada às condições edafo-climáticas locais, visando contribuir para a diminuição dos processos
erosivos;
▪ Reestruturação dos principais valores paisagísticos, dentro da área de intervenção do projeto, que venham a ser
afetados;
▪ Enquadramento das obras de arte, nomeadamente nas zonas sob as pontes e viadutos, mediante a reconstituição do
coberto vegetal, incluindo os taludes dos respetivos encontros;
▪ Definição de solução para integração paisagística para as estruturas de contenção dos taludes (muros, ancoragens,
pregagens e outras), com recurso a materiais suscetíveis de minimizar o impacte visual decorrente da sua implantação;
▪ Recuperação paisagística dos trechos do IP 3 desativados ou abandonados, promovendo a remoção das camadas de
pavimento e ações de descompactação, mobilização e sementeira.
▪ Acautelar medidas para recuperação de áreas ocupadas por estaleiro e depósito de materiais e de áreas de
empréstimo.
▪ Salvaguardar a possibilidade da existência de vegetação arbórea relevante, apesar de não ter sido identificada nos
levantamentos efetuados, mediante a definição da obrigatoriedade do Adjudicatário da obra em apresentar o
levantamento cartográfico de todos os exemplares arbóreos existentes na área da obra, identificando aqueles que
serão afetados ou preservados. Caso seja indicada a necessidade de transplante de espécies, o Projeto de Integração
Paisagística terá que contemplar a localização inicial e final das mesmas, integrando esta rubrica nos quadros de
medições e orçamento;

3.8.2 Fase de Construção
▪ As zonas de estaleiro, de depósito e de empréstimo de materiais encontram-se localizadas em zonas de impacte visual
baixo a moderado, devendo-se proceder à sua dissimulação, por intermédio de barreiras visuais, nomeadamente
utilizando barreiras vegetais, que encubram a sua presença;
▪ Os locais em construção e de apoio à obra deverão ficar confinados à área definida em projeto próprio, evitando-se,
deste modo, a destruição das áreas marginais;
▪ Assegurar uma melhor integração do traçado na paisagem, de modo a atenuar os impactes visuais e aumentar a
capacidade de absorção da zona atravessada, garantindo o revestimento adequado dos taludes, em termos espaciais,
temporais e de espécies a utilizar, devendo a escolha destas ser efetuada de acordo com a vegetação da região e as
características do local onde se irão implantar, e de outras que embora de carácter ornamental, normalmente utilizadas
em projetos desta natureza, com comprovado sucesso para a estabilização dos taludes, e que contribuem de forma
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significativa para a sua valorização (sobretudo nos locais em que atravessa ou passa perto de áreas sociais); com
especial cuidado na zona de atravessamento dos vales;
▪ Modelação dos taludes de aterro e escavação, visando estabelecer uma certa continuidade com o terreno natural,
devendo ser adotadas sempre que for viável inclinações superiores a 1:1,5 (V:H), e ainda, o boleamento da crista
superior do talude e a sua conveniente drenagem;
▪ A terra vegetal a aplicar nos taludes proveniente da decapagem, assim como de empréstimo caso necessário, deverá
estar isenta isentas de pedras com dimensão superior a 5 cm, assim como de materiais prejudiciais (entulhos, raízes,
troncos, sementes, designadamente espécies invasoras etc.). O Empreiteiro deverá fornecer amostras da terra à
Fiscalização para análise, até ao prazo máximo de 1 mês antes da sua aplicação em local definitivo;
▪ Definição de uma faixa de proteção para a vegetação associada às linhas de água, prevendo a sua reconstituição nos
locais onde esta for afetada, em particular nas zonas de obras de arte intervencionadas, mais sujeitas a interferência
pelos trabalhos efetuados, com particular destaque para os rios Dão e Mondego;
▪ Restruturação dos valores paisagísticos, nomeadamente refazendo os corredores de vegetação florestal que revestem
as vertentes dos vales, nos locais onde estes forem afetados, mediante a plantação de espécies adaptadas a estas
situações;
▪ As ponte e os viadutos intervencionados deverão ser objeto de um estudo estrutural e arquitetónico cuidado, em termos
de linhas, cores e texturas, por forma a integrá-los e respeitar os locais onde se encontram implantados;
▪ Os muros de contenção propostos para os aterros deverão ser construídos ou pelo menos revestidos com materiais
característicos da região, nomeadamente com pedra proveniente das formações geológicas atravessadas, por forma
a contribuir para a sua integração;
▪ Adotar medidas de recuperação paisagística, definidas à partida e de acordo com o projeto aprovado pelo dono da
obra, das zonas de estaleiro, de empréstimo e de depósito de materiais, por forma a estabelecer atempadamente a
futura ocupação e integração destes espaços.
▪ Elaboração de um Plano de Controlo de Espécies Invasoras, igualmente aplicável à fase de exploração;
▪ Implementação do Projeto de Execução de Integração Paisagística, respeitando as peças escritas e desenhadas
elaboradas.

3.8.3 Fase de Exploração
▪ Após a receção definitiva da obra de revestimento vegetal, a sua manutenção deverá ser executada de forma a garantir
a preservação do coberto vegetal, mediante fertilizações, retanchas, ressementeiras das zonas que se apresentarem
mal revestidas, cortes de vegetação, substituição de exemplares em más condições fotossanitárias, incluindo regas
periódicas durante o período primavera/verão (ou em casos de secas prolongadas) nos primeiros dois anos após
instalação, e, ainda, a recuperação dos taludes que se apresentarem erodidos, mediante ações de mobilização
regularização e sementeira;
▪ Assegurar que a vegetação substituída com as retanchas, respeite as caraterísticas do material vegetal, preconizadas
no Projeto de Integração Paisagística;
▪ Caberá ao dono de obra, após a conclusão do prazo de garantia da empreitada, garantir a manutenção e limpeza do
revestimento vegetal implementado;
▪ Monitorização da eficácia das medidas de recuperação e integração paisagística adotadas (preconizadas neste Estudo
e concretizadas em Projeto próprio) e proceder à sua eventual correção/aferição.
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▪ No âmbito do plano de manutenção do revestimento vegetal da infraestrutura, deverá ser elaborado plano de
procedimentos, visando o cumprimento da legislação em vigor relativamente à gestação da faixa de combustível (GFC)
e segurança rodoviária, com critérios para identificação das áreas onde é necessário o abate de árvores, quer por
questões de segurança, legislação ou doenças fitossanitárias, o corte de vegetação, podas e limpeza dos ramos secos
ou quebrados, assim como esclarecimentos para o caso da necessidade de abate ou poda de espécies protegidas.

3.9 AMBIENTE SONORO
Considera-se que são necessárias Medidas de Minimização de Ruído, quando se prevê a ultrapassagem dos limites legais
aplicáveis, conforme estabelecido no Regulamento Geral do Ruído (Decreto-Lei 9/2007).
Para a fase de construção, apenas existem limites específicos a cumprir se ocorrerem atividades junto a Escolas ou
Hospitais, nos horários de funcionamento desses estabelecimentos, ou junto a Habitações, no horário 20h-8h de dias úteis
e/ou ao fim de semana e/ou feriados, e se as atividades tiverem duração superior a 30 dias (Artigo 14.º e 15.º do DL 9/2007).
Para a fase de exploração, considera-se que são necessárias Medidas de Minimização de Ruído, quando se prevê a
ultrapassagem dos limites legais de exposição máxima (Artigo 11.º do DL 9/2007), devido ao Projeto.

3.9.1 Fase de Construção
Caso ocorram atividades junto a escolas (como é o caso do Instituto Educativo de Souselas) e hospitais, nos horários de
funcionamento desses estabelecimentos, ou junto a Habitações no horário 20h-8h de dias úteis e/ou ao fim de semana e/ou
feriados, e se as atividades tiverem duração superior a 30 dias, atendendo ao Artigo 14.º e 15.º do Regulamento Geral do
Ruído, deverá ser solicitada Licença Especial de Ruído à Câmara Municipal.
Em qualquer caso deverão ser verificadas as Medidas de Minimização Gerais da Fase de Construção estabelecidas pela
Agência Portuguesa do Ambiente, donde se destacam as seguintes Medidas na Componente Ruído:
▪ R01. Assegurar que são selecionados os métodos construtivos e os equipamentos que originem o menor ruído
possível.
▪ R02. Garantir a presença em obra unicamente de equipamentos que apresentem homologação acústica nos termos
da legislação aplicável e que se encontrem em bom estado de conservação/manutenção.
▪ R03. Proceder à manutenção e revisão periódica de todas as máquinas e veículos afetos à obra, de forma a manter
as normais condições de funcionamento e assegurar a minimização das emissões gasosas, dos riscos de
contaminação dos solos e das águas, e de forma a dar cumprimento às normas relativas à emissão de ruído.
▪ R04. Garantir que as operações mais ruidosas que se efetuem na proximidade de habitações se restringem ao
período diurno e nos dias úteis, de acordo com a legislação em vigor.
▪ R05. Devem ser adotadas soluções estruturais e construtivas dos órgãos e edifícios, e instalação de sistemas de
insonorização dos equipamentos e/ou edifícios que alberguem os equipamentos mais ruidosos, de modo a garantir o
cumprimento dos limites estabelecidos no Regulamento Geral do Ruído.
De referir ainda, por corresponder a uma exigência legal:
▪ R06. Nos veículos pesados de acesso à obra, o ruído global de funcionamento não deve exceder em mais de 5 dB(A)
os valores fixados no livrete, de acordo com o nº 1 do Artigo 22º do DL 9/2007.
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Acrescenta-se ainda que:
▪ R07. As áreas de estaleiro e outras infraestruturas necessárias à obra devem ser afastadas dos recetores
identificados ou de outros edifícios habitacionais, ou com sensibilidade ao ruído.

3.9.2 Fase de Exploração
Sempre que possível, primeiramente devem ser adotadas medidas de redução na fonte de ruído (pavimento menos ruidoso),
posteriormente, devem ser adotadas medidas de redução no meio de propagação (barreiras acústicas), e em última análise,
se justificável poderão ser tomadas medidas de redução do ruído no recetor sensível.
No presente caso, irá ser implementado logo à partida, como medida de minimização na fonte, a implementação de
pavimento com uma camada de desgaste SMA 11 surf PMB 45/80, que confere uma redução de cerca de 3 dB(A) em
função da velocidade de circulação, e que foi considerada na prospetiva dos níveis sonoros anteriormente efetuada.
As barreiras acústicas são as medidas mais usuais e tipicamente com maior efeito na minimização do ruído.
Existindo uma diversidade de materiais possíveis de implementar, podem no entanto, ser do tipo refletor ou absorvente. As
barreiras absorventes tendem a ter uma melhor eficácia real, dado que a reflecção sonora é minimizada, e a sua
implementação é essencial sempre que existem recetores sensíveis ou superfícies significativamente refletoras no lado
frontal da barreira, ou quando são implementadas barreiras dos dois lados da via.
No presente projeto prospetiva-se que a intervenção em avaliação se traduza de modo geral em impactes positivos,
associados à diminuição dos níveis sonoros com a implementação de pavimento menos ruidoso, face ao atual, no entanto
em alguns dos recetores prospetiva-se a ultrapassagem dos valores limite de exposição, e a necessidade de implementação
de barreiras acústicas.
Dada as incertezas associadas à real emissão sonora do IP3 no futuro, quer devido à evolução da quantidade do tráfego
médio anual, quer da emissão sonora efetiva da via (é expectável a diminuição do ruído na fonte com renovação do parque
automóvel nacional), e estando prevista a avaliação da conformidade com os valores limite de exposição aplicáveis no
âmbito dos Estudos Ambientais e Projetos de Medidas de Minimização associados aos projetos de beneficiação regular das
rodovias, levados a cabo pela Infraestruturas de Portugal, que tipicamente ocorrem a cada 10 anos (período em que
tipicamente é realizada a renovação da camada de desgaste da via), considera-se adequado dimensionar medidas apenas
quando o incumprimento estimado é superior a 2 dB(A).
Refere-se ainda que sendo os troços do IP3 em avaliação uma Grande Infraestrutura de Transporte, dando cumprimento ao
estabelecido no Decreto-Lei nº 146/2006, de 31 de julho, alterado e republicado pelo Decreto-lei nº136-A/2019, têm de ser
elaborados Mapas Estratégicos de Ruído e Planos de Ação de cinco em cinco anos, pelo que considera-se que a avaliação
da real conformidade dos valores limite de exposição nestes recetores, e a definição de eventuais medidas que possam ser
necessárias serão dimensionadas nos respetivos Planos de Ação.
Assim, para além das barreiras preconizadas no Projeto de Medidas de Minimização de Ruído realizado no âmbito do projeto
de execução “IP3 - Souselas (km 43+000) / Oliveira do Mondego (km 70+600) - Reabilitação”, cuja necessidade se mantém
para os recetores R08, R14 e R17, respetivamente barreiras BA01, BA02 e BA03, indicadas no quadro seguinte, prospetivase a necessidade de barreiras acústicas para proteção dos seguintes recetores, em função da solução de traçado a
implementar:
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▪ Solução Central: R38; R39; R40; R46; R51; R52; R53; R54; R55; R56; R57; R62; R65; R66; R67; R68; R85; R87;
R103; R104; R113.
▪ Solução com Variante Nascente: R38, R39, R40, R46; R51, R52, R53, R54, R55, R56, R57; R62; R65, R66, R67,
R103, R104 e R113.
Assim, nos recetores sensíveis identificados anteriormente, onde se prospetiva a ultrapassagem dos respetivos limites legais
aplicáveis, apresenta-se como necessária definição de medidas de redução de ruído no meio, que se apresenta no capítulo
seguinte.

3.9.3 Barreiras Acústicas
Dada a prospetivas dos níveis sonoros efetuada anteriormente, foram dimensionadas as barreiras acústicas que se
apresentam no quadro seguinte, a implementar com o início da fase de exploração do projeto, e considerando os dados de
tráfego do ano intermédio 2034, para a Variante Nascente (T4).
Relativamente ao Recetor Sensível R38, verificou-se não ser viável a instalação da barreira acústica por motivos de Acesso
à via. Em caso de reclamação, devem ser feitas medições acústicas in situ.
Quadro 3.4 – Barreiras Acústicas Preconizadas para o IP3
Localização
Barreira

Recetor

Ext.

Altura

Área

(m)

(m)

(m2)

66

3

198

Alumínio absorvente na face voltada
para o IP3

47

4

188

Refletora ou Absorvente na face
voltada para o IP3

6

4

24

Acrílica

25

4

100

Refletora ou Absorvente na face
voltada para o IP3

Sentido

Tipologia

Inicio

Fim

km 45+511

km 45+577

km 51+915

km 51+962

km 51+962

km 51+968

km 51+968

km 51+993

R17

km 53+488

km 53+575

Viseu /
Coimbra

87

3

261

Acrílica

R39, R40

km 71+485

km 71+620

Coimbra /
Viseu

135

2,5

337,5

Refletora ou Absorvente na face
voltada para o IP3

R41, R43,
R44

km 71+620

km 71+752

Coimbra /
Viseu

132

2

264

Refletora ou Absorvente na face
voltada para o IP3

BA05

R46

km 71+777

km 71+856

Viseu /
Coimbra

81

2

162

Refletora ou Absorvente na face
voltada para o IP3

BA06

R51

km 78+310

km 78+376

Coimbra /
Viseu

66

3,5

231

Refletora ou Absorvente na face
voltada para o IP3

BA07

R52

km 78+350

km 78+419

Viseu /
Coimbra

69

4,5

310,5

BA08

R53

km 79+000

km 79+063

Coimbra /
Viseu

63

3,5

220,5

Refletora ou Absorvente na face
voltada para o IP3
Refletora ou Absorvente na face
voltada para o IP3

BA09c)

R54, R55

km 79+327

km 79+450

Coimbra /
Viseu

123

3

369

Refletora ou Absorvente na face
voltada para o IP3

BA10

R56

km 79+605

km 79+685

Coimbra /
Viseu

80

3

240

Refletora ou Absorvente na face
voltada para o IP3

BA11c)

R57

km 79+995

km 80+064

Viseu /
Coimbra

69

2

138

Refletora ou Absorvente na face
voltada para o IP3

BA12

R62

km 80+781

km 80+847

Viseu /
Coimbra

66

4

264

Refletora ou Absorvente na face
voltada para o IP3

BA01a)

BA02 a)

BA03 a)

BA04

406

R08

R14

Viseu /
Coimbra

Coimbra /
Viseu
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Localização
Barreira

Recetor

Ext.

Altura

Área

(m)

(m)

(m2)

Sentido
Inicio

Fim

Tipologia

BA13c)

R65

km 81+228

km 81+278

Viseu /
Coimbra

50

2

100

Refletora ou Absorvente na face
voltada para o IP3

BA14

R66

km 81+834

km 81+909

Viseu /
Coimbra

75

2,5

187,5

Refletora ou Absorvente na face
voltada para o IP3

BA15

R67

km 81+899

km 81+953

Coimbra /
Viseu

54

3,5

189

Refletora ou Absorvente na face
voltada para o IP3

BA16b)

R68b)

km 81+944

km 82+051

Viseu /
Coimbra

57

4

228

Refletora ou Absorvente na face
voltada para o IP3

BA17

R85

km 85+016

km 85+097

Coimbra /
Viseu

81

2,5

202,5

Refletora ou Absorvente na face
voltada para o IP3

BA18

R87

km 85+520

km 85+617

Viseu /
Coimbra

102

3

306

Refletora ou Absorvente na face
voltada para o IP3

BA19

R103

km 98+930

km 99+002

Coimbra /
Viseu

72

2

144

Refletora ou Absorvente na face
voltada para o IP3

BA20c)

R104

km 98+930

km 99+050

Viseu /
Coimbra

120

2

240

Refletora ou Absorvente na face
voltada para o IP3

Refletora ou Absorvente na face
Viseu /
75
1,5
112,5
voltada para o IP3
Coimbra
Nota a) – Barreiras acústicas equivalentes às preconizadas no o Projeto de Medidas de Minimização de Ruído realizado no âmbito do projeto de execução “IP3 - Souselas
(km 43+000) / Oliveira do Mondego (km 70+600) - Reabilitação”.
Nota b) - A barreira acústica BA16 apenas será necessária para a Solução Central.
Nota c) – Barreiras acústicas a reavaliar no âmbito dos Mapas Estratégicos e Planos de Ação do IP3, propondo-se a necessidade de implementação apenas no ano
intermédio (2034).
BA21c)

R113

km 100+342

km 100+417

Em seguida indicam-se as características, mínimas, que as Barreira Acústicas preconizadas deverão possuir:
▪ Painéis Absorventes:
Isolamento Sonoro: DLR ≥ 20 dB (Categoria B2, de acordo com a NP EN 1793-2, de 2018).
Absorção Sonora na face virada para a via (painéis absorventes): DLα ≥ 8 dB (Categoria A3, de acordo com a NP EN 17931, de 2017).
▪ Painéis Refletores:
Isolamento Sonoro: DLR ≥ 20 dB (Categoria B2, de acordo com a NP EN 1793-2, de 2018).
Absorção Sonora (painéis refletores): Qualquer (Categoria A0, de acordo com a NP EN 1793-1, de 2017).
Refere-se ainda que a implementação das barreiras acústicas deve ser efetuada de forma compatibilizada com as estruturas
existentes ou previstas, no entanto não devem ser deixadas frinchas que comprometam a eficácia acústica da barreira.
Com base no modelo 3D referido e nos parâmetros de base descritos foram prospetivados os Níveis Sonoros Contínuos
Equivalentes Ponderados A do Ruído Particular do IP3, após implantação das barreiras, para os vários recetores sensíveis
(para a fachada e pisos mais desfavoráveis), que se apresentam no quadro seguinte.
Para que seja possível uma perspetiva mais abrangente do ruído particular do projeto, com implementação das barreiras,
foram calculados os Mapas de Ruído Particular para o ano de início de exploração (2024), a 4 metros acima do solo para
os indicadores Lden e Ln, cujos resultados se ilustram nas peças desenhadas em Anexo V (Tomo 6.4 – Anexos).
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Quadro 3.5 – Níveis sonoros de ruído particular nos recetores após implantação das barreiras acústicas
Recetor

408

Ruido Particular [dB(A)]
Ld

Le

Ln

Lden

DL 9/2007

R08

63

59

55

64

CUMPRE

R14

62

58

55

63

CUMPRE

R17

60

56

52

61

CUMPRE

R18

62

58

55

63

CUMPRE

R21

61

57

54

62

CUMPRE

R30

61

58

55

63

CUMPRE

R31

61

57

55

63

CUMPRE

R39

61

57

54

62

CUMPRE

R40

61

57

54

62

CUMPRE

R41

58

54

52

60

CUMPRE

R43

60

56

53

61

CUMPRE

R44

60

56

54

62

CUMPRE

R46

60

56

53

61

CUMPRE

R51

61

58

55

63

CUMPRE

R52

61

57

54

62

CUMPRE

R53

61

57

54

63

CUMPRE

R54

61

57

54

63

CUMPRE

R55

62

59

55

64

CUMPRE

R56

62

58

55

63

CUMPRE

R57

62

59

55

64

CUMPRE

R59

62

58

55

64

CUMPRE

R61

62

58

55

63

CUMPRE

R62

62

58

55

63

CUMPRE

R65

63

59

55

64

CUMPRE

R66

62

58

55

63

CUMPRE

R67

62

58

55

64

CUMPRE

R68

62

58

55

63

CUMPRE

R101

60

56

53

62

CUMPRE

R103

61

57

54

62

CUMPRE

R104

60

56

53

61

CUMPRE

R105

61

57

53

62

CUMPRE

R108

61

57

53

62

CUMPRE

R113

61

57

53

62

CUMPRE

R116

62

59

55

64

CUMPRE

R124

63

59

55

64

CUMPRE
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As barreiras acústicas preconizadas permitem uma taxa de cumprimento dos limites legais, no ano de início 2024 e
intermédio 2034, em 95% dos recetores avaliados, face aos limites legais em vigor, relativos a recetores classificados na
envolvente de uma GIT [Lden≤65 dB(A) e Ln≤55 dB(A)], não sendo possível implementar barreiras no recetor sensível R38,
por motivos de segurança e de acesso à via.
Relativamente ao ano Horizonte de Projeto 2044, dada a distância temporal e incerteza do real crescimento do tráfego, a
necessidade de implementação de medidas neste caso, deve ser averiguada através de monitorização.

3.10 COMPONENTE SOCIOECONÓMICA E TERRITORIAL
Com o objetivo de minimizar os impactes negativos sociais mais relevantes detetados ao longo do presente estudo e de
modo a potenciar os impactes positivos, são seguidamente apresentadas as medidas de minimização consideradas como
as mais adequadas.
As medidas são organizadas por fase de projeto, com a seguinte ordem:
a. Medidas a adotar na Fase de Projeto de Execução
b. Medidas a adotar na Fase de Construção
c. Medidas a adotar na Fase de Exploração
Nas medidas a adotar na Fase de Construção, algumas deverão ser implementadas na Fase Prévia de Construção,
nomeadamente nas medidas que concernem à potenciação de impactes positivos a nível local, tais como emprego e
dinamização de atividades económicas, medidas para divulgar o programa de execução de obras, desenvolvimento de um
Plano de Acessibilidades e implementar um mecanismo de atendimento ao público, entre outras.
Diversas medidas de minimização são comuns a outros descritores sendo referenciados os descritores onde se aplicam
essas medidas.
Dado tratar-se de um projeto essencialmente de requalificação e duplicação de uma via existente (com exceção da Variante
Nascente de Santa Comba Dão), é essencialmente sobre a ocupação marginal ao atual traçado analisada que se propõem
medidas de minimização de impactes, na maioria para a fase de construção, visando contribuir para minimizar os impactes
negativos avaliados.
Nesta fase de Projeto, foram estudadas as soluções de projeto que menores afetações induzam, ressalvando-se aquelas
que visam a componente socioeconómica, sendo que a zona estudada se insere já no corredor rodoviário definido (cuja
ocupação marginal se encontra por isso condicionada pelo corredor viário). Na fase de Projeto Base já foram consideradas
várias soluções e medidas que minimizam a afetação na componente social, algumas das quais são apontadas/reiteradas
para a Fase de Projeto de Execução.
Entendem-se igualmente importantes para o presente descritor, as medidas elencadas pela APA que a seguir também se
apresentam com a devida adequação ao projeto em apreço:

3.10.1 Fase de Projeto
Destacam-se algumas medidas que foram incorporadas no Projeto Base (devendo pois ser detalhadas em Projeto de
Execução):
▪ No Troço 0, realizaram-se estudos de alteração do Nó de Cunhedo, beneficiação do acesso florestal ao km 70+520 e
estudo de caminhos entre o Nó de Oliveira do Mondego e Penacova.
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▪ A construção do Nó de Cunhedo visa eliminar a interseção de nível existente com viragens à esquerda no IP3 e a
permitir os acessos a dois parques de estacionamento a construir, um de cada lado do IP3.
▪ No que respeita à ocupação urbana marginal ao traçado do IP3, foi possível aferir da disponibilidade lateral (de um ou
de outro das bermas da estrada) para que o alargamento não interfira com o edificado situado mais próximo.
▪ Salvaguardar a não afetação do acesso ao Instituto Educativo de Souselas (cerca do km 46+600).
▪ Particular atenção no projeto mais detalhado (Projeto de Execução), mesmo considerando o alargamento para o lado
direito, para evitar ao máximo a afetação das três moradias junto ao Nó do Rojão Grande (km 79+900 a km 80+400)
▪ Sempre que possível deverão ser maximizadas as distâncias às habitações identificadas nas proximidades da
plataforma no sentido de minimizar os impactes no ambiente sonoro.
No âmbito do processo de acompanhamento e gestão das medidas de potenciação de impactes positivos, recomenda-se
que seja implementada uma forma de colaboração e cooperação entre o dono de obra, os empreiteiros e as autarquias
locais da área de intervenção do projeto que permita concretizar do melhor modo a maximização dos benefícios que a obra
pode proporcionar a nível local.
Neste âmbito, trata-se, portanto, de ter em conta os seguintes aspetos e desenvolver colaboração para maximizar a sua
repercussão positiva a nível local: contratação de trabalhadores, aquisição de bens e serviços (para a obra, o estaleiro social,
escritórios), subcontratações e subempreitadas, instalação de escritórios ou gabinetes de apoio, arrendamento de
habitações, de espaços de armazenamento, de máquinas e veículos.
Nestas situações (e outras que, não se encontrando mencionadas, possam ser relevantes para os objetivos em vista) deve
ser dada prioridade aos trabalhadores, fornecedores de bens e serviços e empresas localizados nos concelhos de Coimbra,
Penacova, Mortágua, Santa Comba Dão, Tondela e Viseu.
▪ (APA 1) Divulgar o programa de execução das obras às populações interessadas, designadamente à população
residente na área envolvente. A informação disponibilizada deve incluir o objetivo, a natureza, a localização da obra,
as principais ações a realizar, respetiva calendarização e eventuais afetações à população, designadamente a
afetação das acessibilidades.
A divulgação deve ser feita em articulação com as autarquias locais, nomeadamente Juntas de Freguesia, utilizando
diversos meios de informação (painéis informativos, folhetos, website da IP e outros que se considere adequados para o
efeito).
▪ (APA 2) Implementar um mecanismo de atendimento ao público para esclarecimento de dúvidas e atendimento de
eventuais reclamações. Este mecanismo deve contemplar um número suficiente de pontos de atendimento presencial,
atendimento telefónico e através da internet. Deve ser mantido um registo rigoroso dos contactos e reclamações
efetuadas, com identificação das pessoas atendidas, motivo do contacto ou reclamação, tipo de encaminhamento e
resposta dada pelo promotor e/ou entidade executante.
▪ (APA 3) Realizar ações de formação e de sensibilização para os trabalhadores e encarregados envolvidos na execução
das obras relativamente à ações suscetíveis de causar impactes ambientais e sociais e às medidas de mitigação a
implementar, designadamente normas e cuidados a ter no decurso dos trabalhos e de relacionamento com as
populações locais.
De modo a promover a melhor aceitação do Projeto por parte dos proprietários que virão a ser afetados, nomeadamente
os que possuam terrenos incluídos na faixa de expropriação, o promotor do Projeto deverá informar os mesmos
adequadamente e com antecedência.
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▪ Os proprietários ou arrendatários das habitações diretamente afetadas devem ser objeto de medidas de mitigação a
estabelecer de acordo com os mesmos.
▪ Os processos de expropriação são uma forma de indemnização e compensação pelos impactes do projeto, pelo que
o seu adequado desenvolvimento deve ser objeto de monitorização.
▪ Os processos de expropriação devem se conduzidos por forma a assegurar a aplicação efetiva dos princípios da justa
indemnização, legalidade, justiça, igualdade, proporcionalidade, imparcialidade e boa-fé, consignados no Código das
Expropriações (Lei nº 168/99, de 18 de Setembro, republicado em anexo à Lei nº 56/2008, de 4 de Setembro).
▪ Deve haver particular cuidado nos casos em que os expropriados são mais vulneráveis, idosos, com menor literacia e
capacidade ou poder negocial.
▪ Os expropriados devem ser adequadamente informados sobre o processo de expropriação e os direitos que lhes
assistem nesse processo e que estão tipificados na lei.
▪ Não deve ocorrer qualquer tipo de afetação ou ocupação, temporária ou definitiva, dos terrenos a expropriar, sem a
expressa autorização dos proprietários ou, na ausência desta, antes da efetiva posse administrativa dos terrenos.
▪ Todas as parcelas sobrantes devem ficar acessíveis, por restabelecimento ou caminho paralelo. Nos casos em que tal
não aconteça as parcelas sobrantes devem ser objeto de expropriação, caso seja essa a preferência do proprietário.
▪ As parcelas sobrantes economicamente inviáveis devem ser objeto de expropriação ou compensação.
▪ Antes das intervenções a efetuar nos terrenos, deverão ser garantidas medidas necessárias à guarda e contenção do
efetivo pecuário, evitando a sua fuga e/ou eventuais acidentes provocados por animais de maior porte, nas áreas onde
a exploração agropecuária tem um papel relevante e é efetuada de forma extensiva, nomeadamente onde os animais
pastam sem restrições nas parcelas.
▪ Previamente ao início das atividades de construção deverá ser efetuada uma vistoria aos edifícios situados numa faixa
de 100 m na envolvente da solução de traçado que vier a ser selecionada, enquadrando-os na Norma Portuguesa
2074) de acordo com a sua tipologia, de forma a eventualmente dirimir responsabilidades relacionadas com a
ocorrência de danos estruturais ou superficiais nos mesmos.
▪ Relativamente aos trabalhadores da obra, originários de outros concelhos, regiões ou países, que durante a obra
fiquem alojados localmente, deve privilegiar-se, sempre que possível, o arrendamento de alojamento nos meios locais
em alternativa ao alojamento em estaleiro social.
▪ (APA 28) Desenvolver um Plano de Acessos tendo em conta a localização dos estaleiros e frentes de obra:
− Os percursos para a circulação de maquinaria devem, sempre que possível, recorrer a caminhos já existentes;
− Os percursos para o transporte de equipamentos e materiais de/para o estaleiro, das terras de empréstimo e/ou
materiais excedentários a levar para o destino adequado devem ser criteriosamente selecionados, minimizando a
passagem no interior dos aglomerados populacionais e junto a recetores sensíveis (como, por exemplo, instalações
de prestação de cuidados de saúde e escolas);
− O planeamento dos acessos deve ser efetuado de forma a minimizar acumulações excessivas de tráfego automóvel,
nomeadamente as derivadas do encerramento temporário de faixas de rodagem;
− Os acessos e caminhos temporários devem ser construídos com materiais permeáveis, para minimizar a erosão
devido a processos de escorrência superficial, reduzindo ao máximo a área de impermeabilização.
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− Devem ser adotadas medidas que visem minimizar a afetação da mobilidade da população (quer rodoviária, quer
pedonal) e da acessibilidade a áreas residenciais adjacentes à obra.
▪ Relativamente aos trabalhadores da obra, originários de outros concelhos, regiões ou países, que durante a obra
fiquem alojados localmente, deve privilegiar-se, sempre que possível, o arrendamento de alojamento nos meios locais
em alternativa ao alojamento em estaleiro social.
Como identificado, as afetações previstas para a solução de duplicação do IP3 junto ao Nó de Óvoa incidem sobre a área
de exploração da Quinta da Memória (organização de eventos), afetando diretamente a edificação existente no parque
de estacionamento que funciona como receção e parte desta parque. Os taludes de aterro previstos para o alargamento da
via no local afetam também uma parte as infraestruturas associadas a esta quinta (nas traseiras do edificado principal,
nomeadamente o campo desportivo e o seu acesso).
Estas afetações, caso não sejam minimizadas poderão comprometer o funcionamento da quinta enquanto unidade de
prestação de serviços na área de eventos, sendo por isso necessário a consideração de medidas minimizadoras que
restingam e compensem as afetações previstas (caso seja adotada esta solução, relativamente à Variante Nascente de
Santa Comba Dão). Importa ainda sublinhar que as medidas a equacionar deverão se devidamente articuladas e negociadas
(no quadro do processo de expropriação a desenvolver em Projeto de Execução) com os proprietários e/ou concessionários
da empresa de eventos que aqui opera.
Assim propõem-se as seguintes medidas que deverão ser objeto de consideração no Projeto de Execução (caso seja esta
a alternativa adotada):
▪ - Reconfiguração da área de estacionamento, com o aproveitamento da dos espaços disponíveis com consideração de
novo edifício de receção.
▪ - Redução das afetações na zona de instalações desportivas avaliando as hipóteses de adoção de estruturas de
contenção.
▪ - Análise de viabilidade de criação de novos acessos a esta zona a partir do edifício principal.

3.10.2 Fase de Construção
▪ (APA 31) Assegurar que são selecionados os métodos construtivos e os equipamentos que originem o menor ruído
possível.
▪ (APA 32) Garantir a presença em obra unicamente de equipamentos que apresentem homologação acústica nos
termos da legislação aplicável e que se encontrem em bom estado de conservação/manutenção.
▪ (APA 34) Recomenda-se que as operações de construção, sobretudo as mais ruidosas, tenham lugar apenas no
período diurno, conforme legislação em vigor, em especial as que se desenrolem na proximidade (que pode ser
entendida como até 200 m de distância) de casas de habitação, escolas, igrejas e hospitais deverão, tanto quanto
possível, ter lugar, apenas na vigência do período diurno, conforme legislação em vigor.
− As atividades ruidosas só poderão ter lugar para além daquele intervalo de tempo, nomeadamente no período
noturno, sábados, domingos e feriados, mediante licença especial de ruído a conceder, em casos devidamente
justificados, pelas Câmaras Municipais abrangidas pelo projeto, conforme estabelecido no artigo 15º do Decreto Lei nº 9/2007 de 17 de Janeiro de 2007.
− Sempre que ocorram situações de ruído superior ao limite legal, deverão ser implementadas medidas de
minimização.
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▪ Na fase de construção, todas as áreas sujeitas a obras deverão ser adequadamente vedadas, por forma a evitar a
ocorrência de acidentes envolvendo a população, devendo igualmente prever-se as necessárias proteções acústicas,
de vibração e de integração paisagística, a definir consoante os casos, ou seja, a natureza das intervenções de obra
e proximidade de usos sensíveis.
▪ Nas áreas onde se verifiquem interferências com infraestruturas deverão adotar-se medidas adequadas de
minimização, nomeadamente:
− Contactar todas as entidades proprietárias e/ou concessionárias para que atempadamente prevejam e projetam o
seu desvio ou outras intervenções necessárias;
− Restabelecer atempadamente todas as infraestruturas interferidas ou acidentalmente afetadas durante as obras.
▪ Na proximidade de áreas com ocupação florestal deverão ser tomadas as devidas precauções durante a execução
das obras de modo a reduzir o risco de incêndio.
▪ (APA 37) As movimentações de terras deverão, tanto quanto possível, realizar-se em épocas mais húmidas em que o
solo se encontra menos seco, de modo a reduzir a quantidade de poeiras suspensas que se poderão depositar nas
linhas de água. Nas movimentações de terra coincidentes com períodos secos deverá proceder-se ao humedecimento
das vias de circulação de maquinaria pesada, e das áreas de aterro/terraplanagem por aspersão.
− Caso venha ser necessário recorrer à utilização de explosivos para desmonte de formações rochosas, as
populações devem ser avisadas, com antecedência, da programação e dos horários das pegas de fogo, bem como
de eventuais limitações delas decorrentes, como a interrupção da utilização de vias, necessidades de evacuação
temporária de espaços e edifícios ou outras que possam ocorrer.
− Antes de utilização de explosivos, deve proceder-se a uma detalhada e documentada vistoria prévia das habitações
e outras construções ou estruturas suscetíveis de ser afetadas, e a nova vistoria imediatamente após a execução
do fogo, de modo a verificar possíveis afetações que, a ocorrerem, devem ser objeto da necessária indemnização.
− Na definição do perímetro da área a vistoriar deve aplicar-se o princípio da precaução, pelo que este perímetro deve
ser definido por excesso e não por defeito.
− As operações de utilização de explosivos e a adoção e execução das medidas mitigadoras devem ser objeto de
monitorização.
− No caso dos desmontes e escavações, aconselha-se a utilização de explosivos cujos resíduos não sejam
persistentes nem solúveis (de preferência totalmente convertidos em gases após a explosão) e a minimização das
cargas de forma a reduzir as fracturações desnecessárias. A ocorrência de “caixas de falha”, que constituem zonas
preferenciais de percolação vertical devem ser devidamente preenchidas e seladas com material impermeável.
▪ (APA 22) No recurso a terras de empréstimo para a execução das obras deve privilegiar-se locais próximos do local
de aplicação, para minimizar o transporte, desde que estas reúnam as condições adequadas.
− A afetação temporária de solos deve ser reduzida ao mínimo indispensável, particularmente em áreas de vinha,
olival e outras culturas anuais/sazonais.
− Todos os casos em que ocorra, por necessidade ou acidente, afetação temporária de culturas, devem ser
imediatamente reportados e os respetivos proprietários devem ser devidamente compensados pelos prejuízos
causados.
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− O transporte de materiais de natureza pulverulenta ou do tipo particulado deve ser feito em veículos adequados,
com carga coberta, de forma a impedir a dispersão de poeiras.
▪ (APA 23) A circulação de máquinas deve, tanto quanto possível, fazer-se utilizando acessos existentes (procedendose à sua beneficiação sempre que necessário), caso tal não interfira com áreas habitacionais e espaços turísticos, de
forma a evitar a compactação dos solos e afetação da taxa de infiltração e de recarga dos aquíferos.
− A utilização de caminhos privados apenas poderá ser efetuada com autorização expressa e prévia dos proprietários.
− Caso seja necessário proceder à abertura de novos acessos ou ao melhoramento dos acessos existentes, deverão
privilegiar-se locais menos sensíveis à compactação e impermeabilização dos solos, nomeadamente, locais de
menor capacidade de uso e as obras devem ser realizadas de modo a reduzir ao mínimo as alterações na ocupação
do solo fora das zonas que posteriormente ficarão ocupadas pelo acesso.
− Devem ser adotadas medidas que visem minimizar a afetação da mobilidade da população (quer rodoviária, quer
pedonal), da acessibilidade a áreas residenciais adjacentes à obra e de circuitos de turismo/lazer.
▪ (APA 24) Assegurar o correto cumprimento das normas de segurança e sinalização de obras na via pública, tendo em
consideração a segurança e a minimização das perturbações na atividade das populações.
▪ (APA 25) Assegurar que os caminhos ou acessos nas imediações da área do projeto não fiquem obstruídos ou em
más condições, possibilitando a sua normal utilização por parte da população local.
▪ (APA 26) Sempre que se preveja a necessidade de efetuar desvios de tráfego, submeter previamente os respetivos
planos de alteração à entidade competente, para autorização.
▪ (APA 28) Devem ser estudados e escolhidos os percursos mais adequados para proceder ao transporte de
equipamentos e materiais de/para o estaleiro, das terras de empréstimo e/ou materiais excedentários a levar para
destino adequado, minimizando a passagem no interior dos aglomerados populacionais e junto a recetores sensíveis
(como, por exemplo, instalações de prestação de cuidados de saúde e escolas).
− As estradas, caminhos e acessos afetados pela obra apenas devem ser interditados à utilização pública depois de
serem construídos e estarem funcionais os respetivos restabelecimentos e/ou caminhos paralelos, de modo a
assegurar que as circulações se mantenham em permanência. Nos casos em que tal não seja tecnicamente
possível, devem ser estabelecidos percursos ou acessos alternativos, provisórios e eficazes, os quais deverão estar
funcionais antes das vias e acessos originais serem interrompidos.
− As vias rodoviárias com restrições de tráfego devem estar sinalizadas, antes do início das obras propriamente ditas,
de forma a informarem os utentes da via de todas as restrições e cuidados a observar pelos condutores que aí
circulam, designadamente no que se refere a velocidades máximas permitidas e outras alterações que ocorrerão
no período de duração da fase de construção.
▪ Quando da necessidade de corte efetivo da circulação rodoviária deverá prever-se:
− A rápida construção de restabelecimentos provisórios;
− A identificação de percursos alternativos, os quais deverão ser definidos de acordo com as autarquias, sendo
divulgados atempadamente, e mantendo-se, tanto quanto possível, constantes;
− O quadro de acessibilidades a vigorar durante a obra deverá ser objeto de adequada e atempada publicitação,
nomeadamente através das Juntas de Freguesia, bem como nas principais vias intervencionadas.
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▪ Os restabelecimentos a efetuar e a rede de caminhos paralelos a deslocar, devem garantir a livre circulação de
veículos, pessoas e animais e o acesso a todas as propriedades e habitações de forma a minimizar e compensar o
efeito de barreira introduzido pela nova rodovia, em particular na construção da Variante Nascente a Santa Comba
Dão.
▪ Garantir (quer durante a obra como na fase de exploração) que a Ecopista do Dão (Ciclovia de 49 km) tenha a sua
normal circulação de pessoas e bicicletas através de uma obra de arte adequada para pessoas de mobilidade
condicionada e/ou reduzida, de forma a minimizar o efeito de barreira introduzido pela nova rodovia (Variante Nascente
a Santa Comba Dão).
▪ (APA 29) Sempre que a travessia de zonas habitadas for inevitável, deverão ser adotadas velocidades moderadas, de
forma a minimizar a emissão de poeiras.
▪ (APA 38) As rodas dos veículos devem ser devidamente lavadas antes de saírem para a via pública de modo a evitar
o arrastamento de terras e lamas para o exterior da zona de obra.
Fase de Conclusão de Obra
▪ Deverá ser efetuado o restabelecimento de captações água e pontos de água eventualmente afetadas durante as
obras, através do seu rebaixamento ou da construção de unidades similares na envolvente, especialmente nos casos
em que se mantenha a necessidade de o utilizar (Variante Nascente a Santa Comba Dão).
▪ (APA 51) Proceder à recuperação de caminhos e vias utilizados como acesso aos locais em obra, assim como os
pavimentos e passeios públicos que tenham eventualmente sido afetados ou destruídos.
▪ (APA 52) Assegurar a reposição e/ou substituição de eventuais infraestruturas, equipamentos e/ou serviços existentes
(nomeadamente de abastecimento de água, eletricidade e telecomunicações) nas zonas em obra e áreas adjacentes,
que sejam afetadas no decurso da obra.
− Deverão estar adequadamente restabelecidas as ligações intersectadas e recuperados os acessos temporários,
bem como as estradas e caminhos danificados, a(s) área(s) de estaleiro(s) e outras instalações de apoio à obra
▪ Colocação de barreiras acústicas, tendo em conta que as soluções e tipologias mais adequadas à minimização de
ruído para a fase de exploração da infraestrutura rodoviária em estudo só poderão ser definidas com base em
elementos de Projeto de Execução, combinando, de forma otimizada, as tipologias mais adequadas a cada local.

3.10.3 Fase de Exploração
▪ Deverá ser assegurada a manutenção da infraestrutura, com especial enfase nas áreas com risco de erosão e taludes
instáveis, de forma a prevenir eventuais situações que coloquem em risco a segurança dos utentes.
▪ Deverá ser acautelada a manutenção e limpeza dos órgãos de drenagem com o objetivo de evitar eventuais
acumulações de água a montante destas infraestruturas, com prejuízo das culturas existentes, bem como reduzir ao
indispensável a aplicação de pesticidas, fitofármacos e fertilizantes nos taludes e nas áreas integradas
paisagisticamente.
▪ Na fase de exploração deve manter-se a orientação de procurar maximizar os efeitos positivos na economia e modos
de vida locais, nomeadamente privilegiando a contratação de trabalhadores, subcontratações e aquisição de bens e
serviços nos concelhos afetados pelo projeto.

3.11 SAÚDE HUMANA
As medidas preconizadas para minimizar potenciais efeitos nocivos decorrentes do empreendimento na saúde humana, são
as que estão associadas aos descritores cujos impactes terão implicações diretos e indiretos na saúde das comunidades,
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como anteriormente justificado, essencialmente relacionados com a qualidade da água, as emissões poluentes para a
atmosfera e o ruido. Neste sentido, apontam-se de seguida as mais relevantes medidas que poderão contribuir para minorar
os impactes nestes descritores e, consequentemente relevantes para a saúde das comunidades locais, assim como na
redução dos riscos associados à fase de obra.
Assim, o assegurar da minimização de risco de acidente envolvendo pessoas e bens, passa antes de mais pela conceção
de um projeto que equacione, desde o início, quer a natureza do empreendimento (dotando a via das melhores condições e
características de segurança) quer as repercussões negativas que acidentes de qualquer natureza possam motivar,
nomeadamente em termos de condicionamentos ao seu uso (de velocidade, mobilidade interna, etc.).
As medidas referidas respeitam aos projetos de geotecnia, drenagem, obras de arte, projeto de sinalização, para além da
vedação integral do canal, incluindo o seu desnivelamento face a todas as infraestruturas atravessadas, eliminação de
obstáculos, entre muitos outros.

3.11.1 Fase de Construção
De acordo com a legislação vigente sobre estaleiros, são definidas uma série de obrigações a serem seguidas pelo dono de
obra, que visam reduzir a probabilidade de ocorrência de acidentes graves em estaleiros e zonas de obras.
Assim, a abertura dos estaleiros deve ser precedida de uma comunicação à Inspeção Geral do Trabalho (IGT) através de
uma Comunicação Prévia, que será igualmente afixada na obra. Esta consistirá numa comunicação de abertura do estaleiro
e destina-se a permitir à IGT o controlo do ambiente e segurança no mesmo, contribuindo igualmente para uma melhoria
das condições de trabalho, analisando os riscos potenciais do projeto e avaliando as medidas técnicas e organizativas
previstas para a sua prevenção.
Para se proceder à autorização de abertura dos estaleiros tem que ser também elaborado o Plano de Segurança e Saúde.
Este plano funcionará como instrumento de prevenção dos riscos profissionais nas obras e estaleiros, devendo ser elaborado
durante a fase de projeto e será da responsabilidade do dono de obra.
A organização dos estaleiros deverá analisar os elementos determinantes para o seu bom funcionamento, ou sejam,
características da zona envolvente, nomeadamente: linhas elétricas envolventes e redes técnicas subterrâneas, acessos e
vias de circulação e sinalização de segurança, ocupação do solo, redes técnicas do estaleiro, localização e características
dos equipamentos fixos, procedimentos com os resíduos sólidos e efluentes líquidos, bem como o sistema de emergência
para o caso de ocorrência de algum acidente.
Deverá igualmente ser elaborado um cronograma do processo construtivo, estabelecendo-se para cada uma das operações
uma previsão dos riscos, identificando a sua origem. Os riscos deverão ser hierarquizados, estabelecendo-se as técnicas
de prevenção apropriadas.
Por outro lado, deverão ser minimizados os impactes associados aos fatores incomodativos para a população local (ruido,
emissão de poeiras) assim como de degradação da qualidade ambiental:
▪ divulgação do programa de execução das obras às populações residentes na área envolvente e sinalização da obra e
dos acesso à obra;
▪ recorrer a medidas de proteção ambiental adequadas, nomeadamente garantir que a condução das águas de
escorrência para os pontos de descarga seja efetuada em zonas não sensíveis ou a adoção de sistemas de tratamento
em locais onde o traçado se encontrar perto de locais com elevada sensibilidade hídrica.
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▪ seleção de percursos do tráfego associados à obra de forma a minimizar a passagem próxima das zonas habitadas;
▪ controlo e minimização das emissões associadas à ressuspensão de partículas depositadas no solo, nomeadamente
através do humedecimento periódico das vias de circulação de maquinaria pesada, da instalação das áreas de
desaterro / terraplanagem junto a barreiras naturais e a montante dos ventos dominantes face a potenciais recetores,
cobertura dos materiais mais finos (terras) transportados;
▪ as atividades ruidosas próximas a zonas habitadas só podem ter lugar entre as 7 horas e as 18 horas [caso se pretenda
prolongar este período deve ser solicitada às Câmaras Municipais Licença Especial de Ruído (L.E.R.)] e informada a
população.
▪ para os veículos pesados que transportem materiais e equipamentos, usando as vias de tráfego existentes, e máquinas
que no espaço da obra se movimentem de um lado para o outro, inviabilizando o seu encapsulamento, deverá
equacionar-se, caso necessário, a distribuição adequada destas atividades ao longo do dia, privilegiando períodos
inequívocos de menor perturbação das populações;
▪ situações em que estejam previstos desmontes recorrendo a cargas explosivas, estas atividades deverão ter lugar em
horário de menor sensibilidade dos recetores expostos tornando-se indispensável que, com antecedência, as
populações sejam informadas da data e local da ocorrência;
▪ deverá ainda, se julgado necessário, equacionar-se o estabelecimento de diálogo com os moradores ou associações
de moradores nas proximidades da obra, no sentido de os informar do evoluir da obra e de verificar das suas
sensibilidades e ou reclamações.

3.11.2 Fase de Exploração
Na fase de exploração, são sobretudo as medidas recomendadas no descritor de ruido, designadamente relativas à adoção
de pavimento de características menos ruidosas (o que foi considerado no presente projeto), assim como de barreiras
acústicas.

3.12 ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO
3.12.1 Fase de Projeto
Com vista a minimizar as afetações identificadas no capítulo dos impactes, conta-se a otimização do traçado em fase
seguinte do Projeto de Execução no sentido de salvaguardar e/ou minimizar na medida do possível as áreas de uso
condicionado afetadas.
A análise do projeto efetuada na presente fase identifica que o traçado e os Nós de ligação à rede viária ocorre na área da
servidão atual do IP3, tendo ocorrido ajuste no projeto para evitar proximidade a áreas edificadas e às áreas condicionadas,
sem contudo comprometer as exigências relativamente à garantia de melhoria e segurança da via que o projeto procura dar
resposta.
Tanto na Plena Via e Nós de Ligação, como no caso da Variante Nascente a Santa Comba Dão, na fase de Projeto de
Execução, faz sentido reavaliar as características geométricas do traçado, mas sempre nas respetivas faixas de servidão e
Espaços Canais referidos anteriormente, por forma a reduzir a extensão dos taludes de aterro e escavação enquanto
indicador de menor abrangência territorial de áreas condicionadas.
Na fase de Projeto de Execução deverá ser desenvolvido o Plano de Monitorização em articulação com a Componente
Social por forma a verificar-se a sua efetiva execução no início da obra, designadamente a balizagem das áreas de trabalho
e particularmente as áreas de uso condicionado.
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Nesta fase deverá ser desenvolvido o processo de desafetação das áreas de uso condicionado.

3.12.2 Fase DE Construção
▪ Os processos construtivos e as ações na fase de construção deverão ter em conta as referidas áreas condicionadas,
balizando-as na periferia das áreas de construção para evitar afetações para o exterior das áreas estritamente
necessárias às ações de regularização dos terrenos para os aterros e dos terrenos dos taludes de escavação.
Particular atenção deverá ser dada à Zona de Proteção da Albufeira minimizando as escorrências em fase de obra,
particularmente as áreas classificadas como REN (faixa de 100 m medida a partir do NPA).
Verificar se a balizagem das áreas de uso condicionado estão a ser respeitadas, particularmente nas zonas de Proteção das
albufeiras.

3.12.3 Fase de Exploração
Na fase de exploração deverá ser verificado se os objetivos de preservação da qualidade da massa de água da albufeira da
Raiva e da Aguieira estão a ser cumpridos ou se ocorre alguma alteração, em consonância com os objetivos dos respetivos
Planos de Ordenamento.
Esta medida poderá ser verificada no âmbito do Plano de Monitorização da Componente Social e Territorial, em articulação
com o Plano de Monitorização dos Recursos Hídricos.

3.13 PATRIMÓNIO CULTURAL CONSTRUÍDO E ARQUEOLÓGICO
3.13.1 Fase Prévia à Obra
3.13.1.1 Sondagens arqueológicas de diagnóstico
As medidas de mitigação patrimonial de caráter específico devem ser realizadas numa fase prévia ao início da empreitada
e aplica-se ao único potencial sítio arqueológico com impacte negativo direto.
Perante os eventuais impactes negativos previstos, sugere-se a realização de sondagens arqueológicas de diagnóstico
(mecânicas), que deverão ter os seguintes objetivos:
▪ Confirmar a existência de contextos arqueológicos conservados e determinar a sua extensão.
▪ Caraterizar e estabelecer a diacronia dos contextos arqueológicos identificados no decorrer das sondagens.
▪ Caraterizar o seu estado de conservação.
▪ Avaliar o potencial histórico e arqueológico de cada sítio.
Quadro 3.6 – Medidas especificas de mitigação patrimonial (sondagens arqueológicas de diagnóstico)
N.º

Sítio

Km

Medidas de Minimização

1

Bacêlos

45+080/45+450

▪ Escavação mecânica de sondagens arqueológicas de diagnóstico.
▪ Área total das sondagens – 80 m².

Após a realização das sondagens arqueológicas deverá ser elaborado um relatório preliminar com os seguintes objetivos:
▪ Apresentar uma síntese dos resultados obtidos.
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▪ Apresentar a avaliação do potencial arqueológico do sítio.
▪ Apresentar outras medidas de minimização patrimonial, como seja, a realização de intervenções arqueológicas
manuais em área (localização, metodologia, volume de terras, tratamento e conservação de materiais arqueológicos).
Caso as sondagens arqueológicas de diagnóstico revelem a existência de contextos arqueológicos conservados e com
elevado valor histórico e científico, deverá ser realizada uma intervenção arqueológica em área, nas zonas afetadas
diretamente pelo projeto, que deve abranger todos os contextos arqueológicos com impactes negativos diretos.
3.13.1.2 Transladação de elementos arquitetónicos
Como está previsto a afetação negativa direta da escultura Memoriar (n.º 7) será necessário proceder à sua transladação
para um local a indicar pela Câmara Municipal de Tondela, conservando-se a sua estrutura intacta.

3.13.2 Fase de Construção
A implementação deste projeto deverá ter acompanhamento arqueológico permanente e presencial durante as operações
que impliquem movimentações de terras (desmatações, escavações, terraplenagens, depósitos e empréstimos de inertes),
quer estas sejam feitas em fase de construção, quer nas fases preparatórias, como a instalação de estaleiros, abertura de
caminhos ou desmatação.
O acompanhamento deve ser efetuado por um arqueólogo, por frente de trabalho, quando as ações inerentes à
implementação do projeto não sejam sequenciais, mas sim simultâneas.
Efetuar a prospeção arqueológica sistemática após a desmatação das áreas de estaleiros, áreas de empréstimo e depósito
de terras, caminhos e acessos à obra e outras áreas funcionais da obra que não tenham sido prospetadas no EIA, sendo
que de acordo com os resultados obtidos, podem vir a ser condicionadas.
No caso de, na fase de construção, forem detetados vestígios arqueológicos, a obra deve ser suspensa nesse local, ficando
o arqueólogo obrigado a comunicar de imediato à tutela essa ocorrência, devendo igualmente propor as medidas de
minimização a implementar.
As ocorrências arqueológicas que vierem a ser reconhecidas no decurso do Acompanhamento Arqueológico da obra devem,
tanto quanto possível e em função do valor do seu valor patrimonial, ser conservadas in situ, de tal forma que não se degrade
o seu estado de conservação atual, ou serem salvaguardadas pelo registo.
Os achados móveis efetuados no decurso destas medidas devem ser colocadas em depósito credenciado pelo organismo
de tutela do património móvel.
Antes da obra ter início deverá ser apresentado e discutido, por todos os intervenientes, o Plano Geral de Acompanhamento
Arqueológico (documento a elaborar pela equipa responsável pelos trabalhos arqueológicos).
As observações realizadas pela equipa de arqueologia deverão ser registadas em Fichas de Acompanhamento, que têm os
seguintes objetivos principais:
▪ Registar o desenvolvimento dos trabalhos de minimização.
▪ Registar todas as realidades identificadas durante o acompanhamento arqueológico (de carácter natural e de carácter

antrópico) que fundamentam as decisões tomadas: o prosseguimento da obra sem necessidade de medidas de
minimização extraordinárias ou a interrupção da mesma para proceder ao registo dos contextos identificados e realizar
ações de minimização arqueológica, como por exemplo, sondagens arqueológicas de diagnóstico.
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No final dos trabalhos de campo, deverá ser entregue um relatório final, que deverá corresponder à síntese de todas as
tarefas executadas. Assim, deverá ser feito um texto, no qual serão apresentados os objetivos e as metodologias usadas,
bem como, uma caraterização sumária do tipo de obra, os tipos de impacte provocados e um retrato da paisagem original.
Por fim, deverão ser caraterizadas todas as medidas de minimização realizadas, os locais de incidência patrimonial
eventualmente identificados e descritos criteriosamente todos os sítios afetados pelo projeto.
As medidas patrimoniais genéricas aplicadas a todos os locais situados na zona abrangida pelo projeto são as seguintes:
▪ Proteção, sinalização e vedação da área de proteção de cada local identificado nos trabalhos, desde que não seja
afetado diretamente pelo projeto.
− A área de proteção deverá ter cerca de 5 m em torno do limite máximo da área afetada pela obra. No entanto,
podem ser mantidos os acessos à obra já existentes.
− A sinalização e a vedação deverão ser realizadas com estacas e fita sinalizadora, que deverão ser regularmente
repostas.
▪ Realização de sondagens arqueológicas manuais, no caso de se encontrarem contextos habitacionais e funerários,
durante o acompanhamento arqueológico.
− As sondagens serão de diagnóstico e têm como principais objetivos: identificação e caracterização de contextos
arqueológicos; avaliação do valor patrimonial do local; apresentação de soluções para minimizar o impacto da obra.
▪ Escavação integral de todos os contextos arqueológicos (habitacionais e funerários) com afetação negativa direta.

3.14 GESTÃO DE RESÍDUOS
3.14.1 Fase de Projeto
A adequada gestão de resíduos no âmbito do presente empreendimento passa pela opção, no decurso do projeto, das
soluções suscetíveis de causar menor impacte neste âmbito, designadamente no que se refere aos excedentes de obra,
desmobilizações, demolições, terras sobrantes, etc. (salvaguardando naturalmente a avaliação global); posteriormente, e
em fase de Projeto de Execução, a consideração de estratégias de minimização da produção de excedentes, passam por:
▪ adoçamento dos taludes de aterro;
▪ verticalização dos taludes de escavação;
▪ consideração de motas ou cômoros artificiais de terras por forma a incrementar a proteção acústica do
empreendimento e, simultaneamente, a sua inserção paisagística (com a pormenorização do projeto e das medidas a
adotar);
▪ outras medidas que se venham a identificar como igualmente eficazes, nomeadamente a sua utilização em projetos
associados.
Importa pois ter em consideração que o Projeto de Execução, pelo seu maior detalhe, poderá e deverá otimizar a produção
de resíduos/excedentes, quer pela adoção de soluções técnicas mais equilibradas, reduzindo a sua produção, como também
pela promoção do seu adequado destino final, de acordo com os objetivos estabelecidos no recente diploma que rege a
gestão de resíduos (DL nº.178/2006, de 5 de Setembro.)
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3.14.2 Fase de Construção
Já no decurso da fase de construção, e de acordo com as atuais disposições legais para esta matéria “a responsabilidade
pelo destino final dos resíduos é de quem os produz, sem prejuízo da responsabilidade de cada um dos operadores na
medida da sua intervenção no circuito de gestão destes resíduos ...”, pelo que a realização e implementação eficaz de um
Plano Integrado de Gestão de Resíduos (PIGR), associado à gestão ambiental da obra se reveste da maior importância.
Neste contexto, o PIGR deverá ter por principais objetivos o controle da produção, manuseamento/circulação,
armazenamento e destino final dos resíduos produzidos ou utilizados durante a fase de construção do empreendimento em
apreço, atendendo aos requisitos legais em vigor.
O PIGR deve identificar e classificar o tipo de resíduos produzidos ou existentes durante a fase de obra, tendo em conta a
classificação constante da Lista Europeia de Resíduos (LER).
Por forma a garantir uma adequada gestão dos resíduos presentes durante a obra, deverão ser criados, no âmbito do referido
PIGR, um conjunto de procedimentos, ou seja, forma específica de executar uma atividade ou conjunto de atividades,
baseados num sistema documental de registos que constituam prova de evidência. Os procedimentos deverão estabelecer
práticas de gestão específicas, orientações e requisitos para a recolha, acondicionamento, armazenagem e destino final dos
vários tipos de resíduos classificados.
Relativamente ao Destino Final dos resíduos manuseados ou produzidos importa distinguir as seguintes situações:
▪ Previamente à condução para destino final dos excedentes de terras deverá privilegiar-se o despiste/identificação de
obras previstas e/ou em curso na região, ou regiões adjacente, nomeadamente ao nível dos Troços antecedentes ao
empreendimento em apreço.
Assim, se após se pesquisarem outros usos para os solos sobrantes, e caso se identifique claramente a sua impossibilidade
de uso, dever-se-á considerar o seu destino final adequado, o qual compreende a definição de:
▪ Resíduos Não Perigosos e Não Reutilizáveis
Definição de Áreas de Depósito, pelo empreiteiro e devidamente licenciadas para o efeito; são exemplos deste
tipo de resíduos, para além das terras sobrantes das escavações e decapagens não reutilizáveis em obra, os
resíduos de construção e demolição e alguns tipos de sucatas.
▪ Resíduos Perigosos e/ou Reutilizáveis
Deverão ser adequadamente encaminhados para destinos finais, consoante as suas características. Para tal,
dever-se-á recorrer a operadores devidamente licenciados (deverão constar da listagem das unidades licenciadas
e a funcionar, de acordo com os critérios definidos pela APA) e nortear os procedimentos próprios do PIGR no que
respeita à legislação específica em vigor sobre cada uma dessas substâncias;
São exemplos de resíduos perigosos os óleos usados, o alcatrão, outros hidrocarbonetos, as tintas, colas e resinas
e os materiais por eles contaminados (filtros, maquinaria, panos, etc.), alguns dos quais poderão ser devidamente
reciclados.
São exemplos de resíduos reutilizáveis/recicláveis as madeiras provenientes da desmatação ou das obras (venda
direta, pasta de papel, etc.), os materiais ferrosos, cofragens, plásticos, baterias, etc..
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▪ Resíduos Sólidos Urbanos (RSU),
Deverão, após serem retiradas as frações passíveis de separação para serem recicladas, ser armazenados em
contentores especificamente destinados para o efeito, e a sua recolha deverá ser assegurada pelas entidades que
asseguram a gestão local deste tipo de resíduos (Câmaras Municipais).
Os materiais utilizados (de manuseamento, acondicionamento/armazenamento e transporte), assim com os Operadores de
Gestão de Resíduos (nomeadamente quanto ao transporte e destino final de resíduos), deverão estar devidamente
acreditados e/ou certificados para o desempenho das tarefas afetas, devendo para tal fazer comprovação da sua
certificação.
O PIGR deverá apresentar uma descrição, tão completa quanto possível, das atividades de obra geradoras de resíduos
(muitas destas atividades não se encontram ainda totalmente definidas na atual fase dos estudos - frentes de trabalho,
maquinaria utilizada, tipo de técnicas de construção), por forma a estabelecer objetivos concretos na afetação das tarefas e
meios, tendo em consideração a calendarização e faseamento das obras (faseamento este que apenas se encontra definido
ainda nas suas linhas gerais, em termos de planeamento de grandes trabalhos).
No sentido de se poder demostrar a conformidade das ações relativas à gestão dos resíduos, bem como a operacionalidade
ou eficácia do PIGR, deverão ser controlados os respetivos registos (evidências), o que implica a sua identificação,
compilação, indexação, acesso, arquivo, armazenamento, manutenção e inutilização dos mesmos. Também neste contexto
os registos devem ser legíveis, estar bem conservados e ser de fácil acesso durante os períodos de retenção especificados
para os mesmos.
Face ao exposto, recomenda-se que, com a adjudicação da obra, o Dono de Obra e/ou o empreiteiro, acompanhado das
respetivas licenças de construção e outras necessárias para a execução da obra, deverá:
▪ inquirir, junto das entidades públicas e privadas locais, ou com intervenção local, quanto à necessidade ou não de
terras para fins de construção civil;
▪ estudar e definir os locais e possibilidades de depósito definitivo de terras escavadas e outros resíduos da obra, tendo
em atenção as suas características e ausência/presença de contaminação, bem como atender à redução da distância
entre a área afeta à obra e o depósito definitivo,
para o que deverá contactar:
▪ entidades oficias competentes: Câmaras Municipais; CCDR’s, APA;
▪ outras entidades públicas e/ou privadas do sector dos resíduos, conforme identificadas anteriormente, quer se trate de
unidades de tratamento de resíduos perigosos ou industriais, quer se trate de unidades de resíduos sólidos urbanos
que necessitem de terras de cobertura;
▪ outras entidades públicas e/ou privadas afetas à construção civil, tais como, sub-empreiteiros ou outros
proprietários/arrendatários de terrenos autorizados para uso como vazadouros, quer sejam para arrendamento, quer
para aquisição dos mesmos;
▪ pedreiras licenciadas que possam necessitar de terras para recuperação paisagística (embora também neste caso
exista um vazio legal quanto à sua aplicabilidade);
▪ entidades autorizadas para o transporte dos resíduos.
Deverá solicitar especificamente locais de depósito atendendo às características e quantitativos envolvidos na operação.
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Também no que respeita aos circuitos de acesso aos locais de obra e percursos preferenciais a serem utilizados para o
transporte dos resíduos a depósito, é de realçar que os mesmos deverão ser previamente solicitadas às entidades
competentes, para posterior aprovação adequada.
Por último, e após esgotadas todas as medidas referidas anteriormente no que respeita à redução de excedentes (Projeto),
ou sua reutilização em obras em curso na região, se ainda existirem materiais sobrantes, a sua deposição deverá ser
devidamente licenciada pelas entidades competentes considerando as seguintes restrições de localização (para além de
outros diplomas legais aplicáveis), as quais foram sendo expressas para os diversos descritores ao longo do presente
estudo:
▪ será interdita a deposição de inertes em áreas protegidas, ao abrigo dos regimes nacional e europeu, nomeadamente
de áreas protegidas, ZPE’s ou SIC’s;
▪ será interdita a ocupação de áreas classificadas ao abrigo dos regimes das Reservas Agrícola e Ecológica Nacionais
(RAN e/ou REN);
▪ os sítios patrimoniais classificados serão salvaguardados; já os restantes serão objeto de medidas cautelares que
impeçam a sua afetação;
▪ vegetação relevante, nomeadamente galerias ripícolas, carvalhal, azinhal, montado de sobreiro;
▪ as margens das linhas de água também serão interditas para este tipo de usos;
▪ as zonas urbanas serão igualmente acauteladas incluindo as suas imediações;
▪ para todos os equipamentos e infraestruturas relevantes serão salvaguardadas as respetivas faixas de servidão.
Face ao exposto, é expectável que os impactes associados aos excedentes de terras sejam minimizados.

3.14.3 Fase de Exploração
Nesta fase as ações suscetíveis de produzir resíduos respeitam a:
▪ Circulação de veículos - RSU’s que são lançados para a via ou que são transportados pelo vento e que se acumulam
no separador central, bermas e taludes;
▪ Manutenção e gestão do empreendimento, nomeadamente atividades de manutenção/reparação da via e áreas verdes
envolventes.
Recomenda-se como medida de minimização a gestão destes resíduos, segundo as suas tipologias e características e de
acordo com os sistemas de gestão a implementar para cada um deles, enquadrados nos respetivos regimes legais.
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4 PLANO DE MONITORIZAÇÃO
Tendo em consideração a avaliação de impactes efetuada no âmbito do presente estudo, considera-se que os aspetos mais
sensíveis que deverão ser acompanhados nas consequentes fases do empreendimento, são os de Qualidade do Ar
Qualidade das Águas Superficiais e Subterrâneas, do Ruído, e da, sendo por isso aqueles para o quais foram
estabelecidos um programas de monitorização para as fases de construção e exploração.
Estes programas, cujas diretrizes gerais se apresentam de seguida, deverão ser pormenorizados na fase seguinte de
estudos (RECAPE).

4.1 PROGRAMA DE MONITORIZAÇÃO DA QUALIDADE DO AR
De acordo com os resultados das simulações efetuadas considera-se relevante a realização da monitorização de qualidade
do ar.
Neste sentido, apresenta-se de seguida o plano de monitorização que se propõe.

4.1.1

Parâmetros a monitorizar

Considera-se relevante avaliar os seguintes parâmetros:
▪ Dióxido e óxidos de azoto;
▪ Monóxido de carbono;
▪ Partículas em Suspensão fração PM10 e PM2,5.
Paralelamente devem ser efetuadas medições dos parâmetros meteorológicos locais:
▪ Velocidade do vento;
▪ Direção do vento;
▪ Quantidade de precipitação;
▪ Temperatura do ar;
▪ Humidade relativa.

4.1.2 Locais de medição e duração das campanhas
Propõe-se que sejam monitorizados os seguintes locais, que correspondem aos recetores para os quais foram estimados
incumprimentos à legislação, ainda que os mesmos apenas tenham sido estimados para o recetor coincidente com o eixo
da via em avaliação:
▪ Troço 0: Penacova – Lagoa Azul
− PK 60+000
− PK 64+000
▪ Troço 1: IC2 – Penacova
− PK 45+578
− PK 52+000
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− PK 55+500
− PK 58+000
▪ Troço 4: IC2 – Penacova
− PK 0+526
O período de medição deve cumprir os critérios do Decreto-Lei nº 102/2010, na sua redação atual, para medições indicativas
(monitorização em 14% do ano, sob a forma de 8 semanas distribuídas uniformemente ao longo do ano), de forma a que
possa ser verificado o cumprimento da legislação.

4.1.3 Técnicas e métodos de análise ou registo de dados e equipamentos necessários
Para cada um dos parâmetros a monitorizar devem ser utilizados, preferencialmente, os métodos de referência de acordo
com os estabelecidos no Decreto-Lei nº 102/2010, na sua redação atual. Podem ser utilizados outros métodos cujos
resultados demonstrem ser equivalentes aos dos métodos de referência.
O período de integração dos dados medidos deve permitir a comparação com os valores limite estabelecidos na legislação.
As medições devem ser efetuadas por laboratórios acreditados para os respetivos ensaios, caso existam, segundo os
métodos de referência, ou métodos equivalentes de acordo com bibliografia publicada em revistas ou documentos científicos.

4.1.4 Métodos de tratamento dos dados
Deve ser aplicado o seguinte tratamento dos dados medidos:
▪ Para cada parâmetro, cálculo estatístico dos dados obtidos nas oito semanas de medição, que permitam a comparação
com os valores limite e limiares de informação previstos na legislação nacional.
▪ Para cada local, comparação dos valores obtidos no ano de monitorização com os respetivos valores limite e limiares
superiores de avaliação presentes no Decreto-Lei n.º 102/2010, na sua redação atual.
▪ Em caso de registo de valores acima dos respetivos valores limite ou limiar de avaliação superiores, deve ser
investigada para cada ocorrência de excedência, a causa dos valores elevados, nomeadamente a investigação acerca
da exposição do local a massas de ar provenientes diretamente da infraestrutura em estudo.
▪ De forma a caracterizar a qualidade do ar avaliada ao longo das oito semanas, deve ser aplicada a seguinte
metodologia:
− Para cada poluente e para cada local, cálculo dos valores médios das oito campanhas e sua comparação com o
valor médio de tráfego.
− Apresentação em forma de tabela das médias das concentrações relativas aos dias de fim-de-semana e aos dias
de semana útil, com a indicação das respetivas variações de concentração e de tráfego, visando verificar um
eventual efeito dos dias de semana útil nas concentrações dos poluentes medidos.
− Apresentação de gráficos com a evolução diária das concentrações observadas para os poluentes monitorizados
numa base horária nas oito semanas, com o objetivo de verificar a existência ou não de um ciclo médio diário de
variação das concentrações horárias ao longo das medições.
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− O cálculo das concentrações médias de poluentes associadas a massas de ar provenientes da via em estudo e sem
proveniência da mesma, permitindo compreender qual o contributo médio efetivo da via de tráfego nos recetores
considerados.
− Aplicação do Índice de Qualidade do Ar (IQar) definido pela Agência Portuguesa do Ambiente, e que pretende dar
uma avaliação qualitativa da Qualidade do Ar (de Muito Bom a Mau).

4.1.5 Critério de avaliação de dados
Com o objetivo de avaliar a existência de impacte significativo, define-se como principal critério os valores de limiar superior
de avaliação e os respetivos valores limite, para cada um dos poluentes definidos no Decreto-Lei n.º 102/2010, na sua
redação atual.
Assim, devem ter-se em conta os seguintes critérios na definição da periodicidade das medições, na definição de estudos
adicionais ou na implementação de medidas mitigadoras, ou ainda na substituição de locais de medição:
▪ Em caso de excedência dos valores de limiar superior de avaliação, deve ser repetida a monitorização, nas condições
definidas no presente Plano de Monitorização.
▪ Em caso de excedência aos valores limite da legislação, deve também ser repetida a monitorização anualmente,
devendo contudo ser apresentado à entidade competente a proposta de metodologia para um estudo aprofundado
para avaliação da contribuição real do troço em avaliação face aos valores de fundo das massas de ar, antes de serem
influenciadas pelas emissões automóveis. Para a realização deste estudo aprofundado devem ser tomadas opções no
que diz respeito à forma de execução do plano de monitorização, que passam por monitorizações simultâneas em
ambos os lados da via em estudo, podendo ainda serem complementadas por inventário de emissões e/ou realização
de simulações de dispersão atmosférica (validadas com os resultados das medições). Depois de averiguada a real
contribuição do troço nos valores medidos, deve ser consultada a entidade responsável, APA ou CCDR, para
averiguação das medidas de minimização a implementar, e da manutenção ou alteração do presente plano de
monitorização.
▪ Caso todos os parâmetros evidenciem valores de concentração dentro dos critérios de avaliação definidos, o plano
apenas deve ser repetido ao fim de dois anos. Se após esses dois anos as concentrações continuarem dentro dos
critérios de avaliação e, se não houver alterações de relevo ao nível do tráfego rodoviário, o plano deve ser repetido
ao fim de cinco anos.

4.1.6 Tipo de medidas de gestão ambiental a adotar na sequência dos resultados dos programas de
monitorização
Quando o programa de monitorização revelar o incumprimento de um valor limite, devem ser estudadas as causas do
incumprimento e as formas de minimizar os impactes daí recorrentes. Devem ser estudadas medidas para evitar que os
valores limite voltem a ser excedidos.
Contudo, as medidas de gestão ambiental a adotar podem ser de natureza abrangente, não podendo ser facilmente atribuída
a responsabilidade da sua implementação às concessionárias da via.

4.1.7 Periodicidade dos relatórios de monitorização, data de entrega e critérios para a decisão sobre a
revisão do Programa de Monitorização
Os Relatórios de Monitorização devem ser realizados no final de cada ano de monitorização. Os relatórios anuais devem
ter, no mínimo, a estrutura prevista na Portaria n.º 395/2015.
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Os relatórios anuais devem ser realizados no primeiro trimestre do ano subsequente ao ano de realização das medições a
que o relatório reporta.
A periodicidade das campanhas de monitorização deve ser revista no final de cada ano de monitorização, no relatório final,
e de acordo com os critérios de avaliação estabelecidos no presente programa de monitorização.

4.2 PROGRAMA DE MONITORIZAÇÃO DA QUALIDADE DAS ÁGUAS SUPERFICIAIS E SUBTERRÂNEAS
Nos estudos ambientais efetuados nesta fase, considera-se que a carga poluente descarregada no meio hídrico poderá
provocar impactes nas zonas consideradas como mais sensíveis, quer do ponto de vista ecológico, agrícola ou mesmo em
termos de abastecimento, embora, segundo as simulações efetuadas e a respetiva avaliação de impactes, não sejam
expectáveis situações muito críticas (os potenciais impactes estão sobretudo associados à sensibilidade do meio).
Neste sentido, o programa de monitorização aqui proposto, vai ao encontro das medidas de minimização recomendadas no
EIA, relativamente à qualidade, quantidade e usos da água da zona em estudo.
Principais Objetivos e Âmbito do Programa de Monitorização dos Recursos Hídricos
A implementação deste programa tem como objetivo fundamental averiguar e quantificar, de forma mais precisa, os impactes
associados a este empreendimento tanto na fase de construção como durante a sua exploração.
O programa de monitorização visa, assim, a criação de um conjunto de avaliações periódicas que envolvem as fases de
construção (sendo que uma campanha deverá ser realizada previamente a qualquer intervenção no terreno) e exploração,
por forma a identificar, acompanhar e avaliar eventuais alterações, possibilitando deste modo, um registo histórico de dados
e aferir de forma contínua, a qualidade da água face aos seus usos.
Em síntese, os objetivos inerentes ao programa de monitorização proposto são:
▪ estabelecer um registo histórico de valores de parâmetros indicadores da qualidade das águas superficiais e
subterrâneas da zona em estudo, antes e durante a implantação do empreendimento;
▪ contribuir para a verificação das previsões e análises de impactes efetuadas nos estudos ambientais;
▪ acompanhar e avaliar os impactes nos recursos hídricos efetivamente associados à exploração do lanço do IP3,
durante as fases de construção e exploração;
▪ contribuir para a avaliação da eficácia das medidas minimizadoras preconizadas.
A estrutura geral do programa de monitorização dos recursos hídricos, segue as orientações preconizadas no Anexo IV da
Portaria n.º 330/2001, de 2 de Abril, seguindo os aspetos apontados no ponto IV - Monitorização, com as necessárias
adaptações ao caso concreto em apreço.
Parâmetros a Monitorizar
Os parâmetros a analisar serão aqueles normalmente associados à construção e exploração de vias rodoviárias, mais alguns
outros normalmente utilizados para avaliação geral do estado de qualidade da água, e são os mesmos para a fase de
construção e para a fase de exploração, por forma a ter-se uma informação mais completa, para os mesmos parâmetros,
ao longo do decurso das duas fases do projeto.
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Apresentam-se seguidamente os parâmetros a analisar:
Águas Superficiais
▪ Aparência (exame organoléptico apenas qualitativo);
▪ Cheiro (exame organoléptico apenas qualitativo);
▪ pH;
▪ Temperatura;
▪ Condutividade eléctrica;
▪ Sólidos suspensos totais (SST);
▪ Dureza total
▪ Hidrocarbonetos aromáticos polinucleares;
▪ Cádmio (frações totais e dissolvidas);
▪ Chumbo (frações totais e dissolvidas);
▪ Cobre (frações totais e dissolvidas);
▪ Zinco (frações totais e dissolvidas);
▪ Crómio;
▪ Níquel;
▪ Ferro;
▪ Hidrocarbonetos aromáticos polinucleares;
▪ Óleos e Gorduras.
Águas Subterrâneas
▪ pH;
▪ Temperatura;
▪ Condutividade eléctrica;
▪ Sólidos suspensos totais (SST);
▪ Dureza total, permanente e temporária;
▪ Resíduo seco;
▪ Cloretos;
▪ Sulfatos;
▪ Hidrocarbonetos aromáticos polinucleares;
▪ Cádmio (frações totais e dissolvidas);
▪ Chumbo (frações totais e dissolvidas);
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▪ Cobre (frações totais e dissolvidas);
▪ Zinco (frações totais e dissolvidas);
▪ Crómio;
▪ Níquel;
▪ Ferro;
▪ Hidrocarbonetos aromáticos polinucleares;
▪ Óleos e Gorduras;
▪ Nível hidroestático / caudal.
Locais e Frequência de Amostragem
No que se refere às águas superficiais, deverão ser selecionados os locais de amostragem, atendendo à sensibilidade do
meio hídrico interferido, equacionando-se para em cada local, três pontos de recolha de amostras, de acordo com os
seguintes critérios gerais:
▪ estabelecer um local de recolha de amostra das águas de descarga da plataforma, antes destas serem descarregadas
no meio recetor;
▪ estabelecer um local de recolha de amostras a montante de cada um dos pontos de descarga selecionados (a cerca
de 30-50 m do ponto de descarga), por forma a avaliar a qualidade da água do meio recetor sem a contribuição
poluente proveniente da via;
▪ estabelecer um local de recolha de amostras a jusante de cada um dos pontos de descarga selecionados (a cerca de
5-10 m do ponto de descarga), por forma a avaliar a qualidade da água do meio recetor com a contribuição poluente
proveniente da via.
Quanto aos locais de amostragem de águas subterrâneas, a seleção dos locais a monitorizar deverá atender aos poços
existentes a menos de 50-80 m da plataforma da via, do lado jusante ao normal escoamento da drenagem superficial do
terreno.
Importa sublinhar que estes locais de amostragem selecionados (para as águas superficiais e subterrâneas) deverão ser os
mesmos para as fases de pré-construção, construção e de exploração, uma vez que estão associadas às principais linhas
de água e aquíferos, permitindo assim uma análise da evolução qualitativa dos parâmetros medidos.
Na fase de construção a frequência de amostragem preconizada deverá ser mensal.
Na fase de exploração a frequência de amostragem deverá ser de pelo menos duas campanhas anuais, a realizar em
período crítico (após as primeiras chuvadas) e em período húmido (Inverno), sendo de equacionar a viabilidade de uma
terceira amostragem em período seco (Verão), consoante as características das linhas de água a monitorizar.
Realça-se, contudo, que deverá ser efetuada uma campanha prévia a qualquer intervenção no terreno (para as águas
superficiais e subterrâneas), e que as campanhas de amostragem deverão ser consideradas pelo menos durante os três
primeiros anos da exploração.
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Técnicas e Métodos de Análise ou Registo de Dados e Equipamentos Necessários
As técnicas, métodos de análise e os equipamentos necessários à realização das análises para determinação dos vários
parâmetros, deverão ser compatíveis ou equivalentes aos definidos no Anexo III do Decreto-Lei n.º 236/98, de 1 de Agosto,
que estabelece as normas, critérios e objetivos de qualidade, com a finalidade de proteger o meio aquático e melhorar a
qualidade das águas em função dos seus principais usos, e deverão ser definidos aquando da implementação do programa,
pois poderão ser variáveis consoante o laboratório a adotar, (embora devam ser realizadas por um laboratório acreditado,
por forma a atender ao estabelecido no Decreto-Lei n.º 236/98, de 1 de Agosto sobre esta matéria).
Entidade Laboratorial para efetuar as amostragens
O Decreto-Lei nº 236/98 de 1 de Agosto, estabelece no n.º 1 do seu artigo 76º (Laboratórios Acreditados) que: “Os ensaios
conducentes à verificação do cumprimento do presente diploma devem ser preferencialmente realizados por laboratórios
acreditados para o efeito ou por laboratórios que participem em programas de controlo de qualidade gerido pelo laboratório
nacional de referência, nos termos do Decreto-Lei nº 234/93, de 2 de Julho, que institui o Sistema Português de Qualidade”.
Refira-se que a acreditação de um laboratório consiste num reconhecimento formal da competência desse laboratório para
efetuar um dado conjunto de análises.
Deste modo, a seleção da entidade para a realização das amostragens, objeto do Plano de Monitorização da Qualidade Das
Águas Superficiais e Subterrâneas, recairá obrigatoriamente sobre um laboratório acreditado.
Métodos de Tratamento dos Dados
Tal como referido em relação a metodologias de amostragem e registo de dados, também o tratamento dos dados obtidos
deverá garantir a correta comparação destes resultados com os valores estipulados como valores limite na legislação.
De acordo com os objetivos estabelecidos, dever-se-á essencialmente verificar se os resultados obtidos se situam dentro
ou violam os limites estabelecidos legalmente para cada um dos poluentes monitorizados, por forma a poder adequar o
procedimentos a seguir.
Tipo de Medidas de Gestão Ambiental a Adotar na Sequência dos Resultados dos Programas de Monitorização
Caso os resultados sejam indicativos de uma contaminação efetiva da qualidade da água, resultante da construção ou da
exploração da via em apreço, numa primeira fase será definida uma reprogramação das campanhas que poderá envolver
uma maior frequência de amostragem, ou outros pontos, para eventual despiste da situação verificada, sendo que,
posteriormente, serão adotadas medidas adequadas caso se confirme a contaminação.
Entre as várias soluções que deverão ser equacionadas face à analise dos resultados obtidos, poderá ser eventualmente
preconizada a introdução adicional de valetas para concentrar as escorrências de determinados troços, antes das descargas
das águas da plataforma no meio recetor, com o objetivo de atenuar as concentrações das cargas poluentes enviadas para
o meio. Poderão ainda ser adotadas outras medidas de gestão ambiental, devendo ser ajustadas consoante a sua
necessidade e em conformidade com os resultados das campanhas de amostragem realizadas.
Periodicidade dos Relatórios de Monitorização, Respetivas Datas de Entrega e Critérios para a Decisão sobre a
Revisão do Programa de Monitorização
A periodicidade dos relatórios de monitorização deverá ser pelo menos anual compilando e interpretando os resultados das
várias campanhas de amostragem efetuadas durante esse mesmo ano.
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Os critérios para a decisão sobre a revisão dos programas de monitorização deverão ser definidos consoante os resultados
obtidos, sendo obviamente o programa ajustado de acordo com as necessidades verificadas.
Contudo, perspetiva-se que, em princípio, o programa de monitorização poderá ser revisto caso sejam encontrados
resultados anormalmente elevados, ou anormalmente baixos em pelo menos 50% dos pontos de amostragem.
Também, poderá haver lugar a revisão do programa de monitorização, no caso de obtenção de resultados muito similares
para, pelo menos, 1/3 dos pontos de amostragem numa mesma campanha, ou para os mesmos pontos de amostragem em
duas ou mais campanhas.

4.3 PROGRAMAS DE MONITORIZAÇÃO DOS SISTEMAS BIOLÓGICOS E BIODIVERSIDADE
4.3.1 Monitorização e Controlo de Espécies Invasoras
Face à observação de espécies vegetais invasoras na área de estudo, deverá prever-se a necessidade de realizar ações de
controlo de espécies vegetais invasoras nestes locais, em fase de exploração, sendo que o sucesso das ações
implementadas deve ser monitorizado.
4.3.1.1

Fases a Monitorizar

Inicio na fase prévia à construção e prolongamento para a fase de exploração.
4.3.1.2

Objetivos

▪ Acompanhar a implementação das ações de controlo de invasoras, em fase de construção;
▪ Avaliar a eficácia das ações de controlo de invasoras realizadas, em fase de exploração.

4.3.2 Monitorização de Atropelamentos
4.3.2.1

Fases a monitorizar

Fase de exploração.
4.3.2.2

Objetivos

Avaliar o impacte das situações do atropelamento gerado pela rodovia na fauna das zonas envolventes. Entre os objetivos
a contemplar incluem-se a quantificação das espécies alvo de atropelamento, identificação de pontos críticos, entre outros
que se venham a considerar relevantes.

4.4 PROGRAMA DE MONITORIZAÇÃO DO AMBIENTE SONORO
4.4.1 Justificação
O plano de monitorização do ambiente sonoro visa verificar o cumprimento dos critérios estabelecidos no RGR e confirmar
os valores previstos para a evolução desse mesmo ambiente, ajudando a minimizar os impactes detetados e prevenindo
novos impactes motivados por potenciais desvios ao modelo preconizado.
A monitorização dos níveis de ruído ambiente justifica-se, dada a natureza ruidosa do uso da infraestrutura em estudo.
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4.4.2 Parâmetros a monitorizar
O plano de monitorização do ambiente sonoro visa verificar o cumprimento dos limites estabelecidos no RGR e confirmar
os valores previstos para a evolução desse mesmo ambiente, ajudando a minimizar os impactes detetados e prevenindo
novos impactes motivados por potenciais desvios ao modelo preconizado.
No presente caso, dada a prática levada a cabo pela Infraestruturas de Portugal, de realizar de Estudos Ambientais e
Projetos de Medidas de Minimização no âmbito dos Projetos de Beneficiação regular das rodovias, que ocorre tipicamente
ocorrem a cada 10 anos, e sendo os troços do IP3 em avaliação Grandes Infraestruturas de Transporte, pelo dando
cumprimento ao estabelecido no Decreto-Lei nº 146/2006, de 31 de julho, alterado e republicado pelo Decreto-Lei nº136A/2019, têm de ser alvo de elaboração de mapas estratégicos de ruído e planos de ação de cinco em cinco anos, considerase que a avaliação da conformidade dos valores limite de exposição nos recetores, e a definição de eventuais medidas que
possam ser necessárias, podem ser avaliadas nos respetivos estudos, tornando desnecessária a implementação de um
plano de monitorização especifico.
Contudo, apresenta-se o presente Plano de Monitorização, cuja avaliação dos recetores deverá ter tida em especial
consideração no âmbito da elaboração dos respetivos Mapas Estratégicos de Ruído e Planos de Ação.

4.4.3 Locais de Medição e Periodicidade
Recomenda-se a realização de medições junto dos recetores ou conjuntos de recetores potencialmente mais afetados,
incluindo os recetores a proteger com as barreiras acústicas, de forma a avaliar-se a eficácia (cuja localização se apresenta
nas peças desenhadas dos mapas de ruído em anexo).
Propõe-se a realização de uma campanha de monitorização com o início da fase de exploração, em época representativa
do TMDA do mês mais critico, com uma periodicidade quinquenal, compatível com a elaboração dos Mapas Estratégicos de
Ruído e respetivos Planos de Ação.
No quadro seguinte indica-se a localização dos pontos de medição, cuja real aplicabilidade deverá ser averiguada no campo.
De notar que deve ser avaliada a fachada e piso mais desfavorável de cada recetor indicado, pelo que previamente deverá
ser diligenciado junto dos respetivos proprietários o acesso aos mesmos.
Caso existam reclamações, deverão ser efetuadas medições junto aos recetores reclamantes.
Quadro 4.1– Localização dos pontos de medição para monitorização de ruído
Ponto de Medição
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Recetor

Local

Coordenadas
40°17'24.87"N ; 8°25'49.96"W

Ponto 1

R08

Souselas

Ponto 2

R14

Monte Redondo

40°18'22.2"N ; 8°22'10.7"W

Ponto 3

R17

Figueira de Lorvão

40°18'10.0"N ; 8°21'07.1"W

Ponto 4

R21

Sazes do Lorvão

40°18'10.5"N ; 8°19'12.2"W

Ponto 5

R39, R40, R41, R43, R44

Almaça

40°20'27.2"N ; 8°13'02.5"W

Ponto 6

R46

Almaça

40°20'32.1"N ; 8°12'56.8"W

Ponto 07

R51

Óvoa

40°21'17.0"N ; 8°09'04.2"W

Ponto 08

R52

Óvoa

40°21'18.5 "N ; 8°09'03.3"W

Ponto 09

R53

Óvoa

40°21'23.4"N ; 8°08'36.5"W
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Ponto de Medição

Recetor

Local

Coordenadas

Ponto 10

R54, R55

Óvoa

40°21'29.0"N ; 8°08'25.2"W

Ponto 11

R56

Óvoa

40°21'33.0"N ; 8°08'16.5"W

Ponto 12

R57

Óvoa

40°21'42.8"N ; 8°08'04.9"W

Ponto 13

R59

Óvoa

40°21'49.3"N ; 8°08'01.1"W

Ponto 14

R61

Óvoa

40°21'54.3"N ; 8°07'54.7"W

Ponto 15

R62

Óvoa

40°22'05.6"N ; 8°07'50.7"W

Ponto 16

R65

Óvoa

40°22'18.5"N ; 8°07'41.2"W

Ponto 17

R66

Óvoa

40°22'33.0"N ; 8°07'24.0"W

Ponto 18

R68

Óvoa

40°22'34.5"N ; 8°07'19.9"W

Ponto 19

R67

Óvoa

40°22'33.5"N ; 8°07'19.3"W

Ponto 20

R73, R74

Vimieiro

40°23'05.6"N ; 8°07'08.3"W

Ponto 21

R76, R77

Vimieiro

40°23'11.6"N ; 8°07'17.4"W

Ponto 22

R82

Vimieiro

40°23'19.7"N ; 8°07'38.1"W

Ponto 23

R85

Santa Comba Dão

40°23'54.7"N ; 8°07'33.8"W

Ponto 24

R87

Santa Comba Dão

40°22'12.3"N ; 8°07'35.4"W

Ponto 25

R89

Santa Comba Dão

40°24'27.0"N ; 8°07'30.5"W

Ponto 26

R101

Tondela

40°30'38.1"N ; 8°05'17.3"W

Ponto 27

R103

Tondela

40°30'47.8"N ; 8°05'25.6"W

Ponto 28

R104, R105

Tondela

40°30'48.9"N ; 8°05'24.8"W

Ponto 29

R113

Tondela

40°31'29.2"N ; 8°05'24.4"W

Ponto 30

R116

Tondela

40°31'39.2"N ; 8°04'49.5"W

4.4.4 Técnicas, métodos analíticos e equipamentos necessários
As medições devem ser efetuadas por Laboratório Acreditado, ao abrigo do Artigo 34.º do Regulamento Geral do Ruído.
Durante as medições devem ser tidas em consideração as recomendações expressas na legislação, normalização e
diretrizes aplicáveis, nomeadamente:
▪ NP ISO 1996-1 – Acústica. Descrição, medição e avaliação do ruído ambiente. Parte 1: Grandezas fundamentais e
métodos de avaliação. 2019.
▪ NP ISO 1996-2 – Acústica. Descrição, medição e avaliação do ruído ambiente. Parte 2: Determinação dos níveis de
pressão sonora do ruído ambiente. 2019.
▪ Agência Portuguesa do Ambiente – Guia prático para medições de ruído ambiente: no contexto do Regulamento Geral
do Ruído tendo em conta a NP ISO 1996. 2020.

4.4.5 Relatórios e Discussão dos Resultados
Os resultados das medições experimentais devem ser analisados em função dos requisitos legais aplicáveis, nomeadamente
conforme estabelecidos no artigo 11º do RGR (Decreto-Lei n.º 9/2007).
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Deve ser elaborado um Relatório de Monitorização por cada campanha de medição, em conformidade com a estrutura
estabelecida no Anexo V do Decreto-Lei n.º 395/2015, de 4 de novembro.
Em função dos resultados obtidos e das dificuldades sentidas em cada campanha, deverá ser avaliada a necessidade de
se efetuarem ajustes no programa de monitorização.
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5 AVALIAÇÃO GLOBAL DE IMPACTES
5.1 CONDICIONANTES E PRESSUPOSTOS DO PROJETO BASE
Tendo em consideração as condicionantes existentes, particularmente a orografia pronunciada onde a via se insere, assim
como o fato de se tratar da duplicação de uma estrada existente, o que pressupõe o aproveitamento da plataforma e a sua
manutenção em exploração quando da fase construtiva, sendo que os parâmetros geométricos de definição do traçado
tiveram como pressuposto a Velocidade Base de 80 km/h, para uma velocidade máxima de circulação de 80/100 km/h.
Assim, tendo em vista a identificação dos parâmetros geométricos, critérios e princípios mais adequados ao objeto em
estudo, procedeu-se a uma análise integrada das normas de traçado em vigor (normativas nacionais e internacionais), face
à necessidade de integração do traçado no meio ambiente, os custos de construção e exploração envolvidos, privilegiando
a segurança, e procurando uma solução de compromisso entre estes fatores.
Estamos em presença de um itinerário que apresenta algumas singularidades, suscetíveis de condicionar a aplicação direta
dos regulamentos usuais, mais dirigidos para o estudo de uma via nova e na maioria dos documentos sem atender ao tipo
de território de inserção da plataforma viária.
No caso particular da duplicação de uma estrada existente, como é o caso do objeto deste estudo, há que ponderar vários
fatores, para além dos usuais na conceção de uma nova via, que constituem importantes condicionamentos, tais como os
destacados abaixo:
▪ As características da geometria do traçado da via existente, construída há mais de 30 anos;
▪ trechos inseridos em território de montanha;
▪ forte ocupação lateral;
▪ ocorrência de cenários geotécnicos desfavoráveis;
▪ garantir as condições necessárias à circulação do tráfego durante a fase construtiva (uma via em cada sentido, em
exploração, sem basculamento do tráfego);
▪ obras de arte existentes (correntes e especiais). Particularmente, as obras de arte especiais (pontes e viadutos)
constituem uma forte condicionante ao desenvolvimento do estudo da duplicação, uma vez que o aproveitamento das
mesmas constitui um beneficio económico muito significativo.
Como pontos singulares, destacam-se no Troço 2 o trecho compreendido entre o km 83+840 e o km 84+150 a que
corresponde a ponte sobre a ribeira do Vimieiro e a travessia da ferroviária (Linha da Beira Alta). Neste trecho, com uma
extensão de cerca de 300 m, a curva de R= 306 m apresenta-se compatível com velocidade base/velocidade de tráfego
compreendida entre 80 Km/h <Vb< 90 km/h.
Dado tratar-se de uma obra de arte especial, com uma extensão considerável, o estudo considera o aproveitamento da
ponte existente para o sentido de circulação Souselas/Viseu, prevendo-se para o sentido contrário de circulação
(Viseu/Souselas) uma ponte nova que acomode a plataforma necessária para as duas vias a acrescentar no âmbito da
duplicação.
Assim sendo, não se afigura viável a correção do traçado para permitir a velocidade tráfego de 100 km/h uma vez que essa
correção não seria compatível com o aproveitamento da ponte existente sobre a ribeira do Vimieiro nem com a manutenção
da linha da Beira Alta em exploração durante a fase de construção.
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De salientar também a alteração do raio do Chamadouro (Troço 2) cuja análise baseada em topografia de pormenor permitiu
constatar que o atual raio existente é 420 m (raio mínimo compatível com V= 100 km/h). Dado os condicionalismos existentes
no nó, nomeadamente a proximidade de habitações entre o km 78+350 e 78+400 não se afigura possível qualquer aumento
do valor do raio.
No quer respeita ás características de traçado da Variante Nascente constata-se que a totalidade do traçado da solução,
tanto em planta como em perfil longitudinal, cumpre o objetivo estipulado de ser compatível para velocidade base superior
ou igual a 120 km/h, com exceção do trecho inicial, na ligação do troço 2 à A35/IC12 (Nó de Stª Comba Dão Sul), onde a
velocidade base compatível com os parâmetros geométricos existentes é de 80 km/h.
O fato de apenas 20% do traçado em perfil longitudinal permitir velocidade base superior ou igual a 140 km/h denuncia as
condicionantes particularmente adversas de orografia onde a via se insere.
Importa ainda referir que o troço da A35/IC12 que integra esta solução (cerca de 2 km) entre o nó Stª Comba Dão Sul e o
Nó da A35 Nascente, apresenta uma geometria compatível com Vt= 120km/h tanto em planta (raio mínimo circular de
1600 m) como em perfil longitudinal (trainel máximo de 2.9%, curva convexa com raio 13500 m e curva côncava de raio
8 000 m).

5.2 SÍNTESE DA AVALIAÇÃO DE IMPACTES AMBIENTAIS
Atendendo à avaliação efetuada, visa-se neste capítulo sintetizar os impactes considerados significativos decorrentes das
atividades de construção e da exploração da via em apreço, de acordo com a natureza do projeto e características da sua
área de implantação, sendo que a maioria dos impactes negativos imputáveis ao empreendimento ocorre durante a obra e
respeita à implantação da plataforma de duplicação e áreas adjacentes de taludes, designadamente à execução de
terraplenagens e movimento de terras associados à materialização do alargamento da via, originando para além disso,
impactes indiretos em termos de qualidade ambiental, nomeadamente no que respeita à degradação qualitativa do ar e dos
recursos hídricos, em função da produção de poeiras, degradação acústica, pela operação de maquinaria e volumes de
tráfego impostos pela obra, bem como a degradação e perturbação paisagística e urbana dos espaços intervencionados.
Já no que respeita a áreas de uso condicionado é importante referir a afetação de espaços que apresentam usos
condicionados ao abrigo dos regimes legais de RAN e REN, contudo com reduzida expressão e relevância dado que se
tratam de zonas marginais ao canal afeto ao IP3.
De facto, para a fase de construção identificaram-se, na generalidade, impactes negativos, de magnitude e significância
variável, ainda que limitados e localizados no tempo e no espaço, ou seja, com uma área de influência restrita, grande parte
dos quais deixam de ocorrer com o final da obra ou vão atenuando os seus efeitos com o tempo, durante a exploração.
Refere-se ainda que parte dos impactes diretos e indiretos atribuíveis à materialização da plataforma, nas fases de
construção e exploração, podem ser em parte minimizados no Projeto de Execução, em função do maior detalhe de
avaliação dos traçados.
Conforme mencionado anteriormente, e de acordo com as características do empreendimento e da área a ser atravessada,
os impactes ambientais associados à fase de exploração do empreendimento, não podem deixar de ser avaliados,
atendendo ao referencial do IP3 existente, identificando-se claramente como cumulativos, assumindo características
consideravelmente distintas daqueles associados à fase de construção.
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Na fase de exploração os impactes positivos encontram-se associados à melhoria considerável das condições de circulação
e consequentemente em aspetos relevantes para o desenvolvimento regional e o bem estar da população, como são os
casos da melhoria de fatores de tempo/percurso, e custo/percurso e de segurança rodoviária.
Partindo do pressuposto assumido no desenvolvimento deste projeto, de duplicação da plataforma existente, por forma a
mitigar grande parte dos impactes associados à criação de um novo eixo viário, os troços do IP3 em apreço apresentamse como globalmente muito positivos, quer porque permitirão incrementar as condições de circulação
nacional/internacional, em conforto e segurança, com consequentes melhorias na qualidade ambiental da sua envolvente.
Já no que respeita às medidas a adotar para minimizar os principais impactes negativos diretos e indiretos identificados,
indicar-se-ão, de forma genérica, o contexto em que deverão as mesmas ser aplicadas, respeitando a medidas de
minimização a adotar nas fases de projeto, de construção (gestão ambiental de obra) ou de potencialização e mitigação na
fase de exploração.

5.3 QUADRO SÍNTESE DE IMPACTES
Apresenta-se em seguida, de forma necessariamente resumida, um quadro síntese de impactes.
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Quadro 5.1 - Quadro Síntese de Impactes
Descritor

Clima e Alterações climáticas

Qualidade do Ar

Solos

Principais impactes
Não são expectáveis impactes significativos associados a este descritor durante a obra
As alterações expectáveis com a introdução do empreendimento em apreço de maior significado, estarão essencialmente associadas às modificações da topografia natural
do terreno, e prendem-se com os seguintes aspetos:
▪ possível criação de “corredores” artificiais de ar, como consequência das escavações necessárias à execução da obra, sobretudo nas zonas em que o traçado é novo;
▪ eventual efeito barreira provocado pelos grandes aterros à deslocação de massas de ar, podendo este ser cumulativo nas situações em de duplicação do IP3.
Relativamente às alterações climáticas, pode-se considerar que o projeto em apreço, por ter como objetivo a melhoria das condições de traçado e consequentemente de
circulação dos veículos automóveis, poderá contribuir, ainda que de uma forma indireta, para a atenuação das emissões de GEEs, embora este impacte positivo seja de
magnitude pouco acentuada pela sua ação indireta, apenas contextualizada na melhoria de condições no setor dos transportes.
As alterações no IP3, nos quatro troços, irão promover a emissão de poluentes atmosféricos, com relevo para a qualidade do ar local, durante a fase de construção, mas
devido ao seu carácter temporário e mitigável, considera-se que os impactes na qualidade do ar, nesta fase, apesar de negativos, tenderão a ser de magnitude e
significância reduzidas a moderadas.
Durante a fase de exploração, de acordo com os resultados obtidos com recurso à modelação, as alterações previstas, uma vez que implicam o aumento do tráfego
rodoviário, tenderão a promover o incremento das concentrações estimadas, gerando um agravamento nos níveis de concentração estimados, com destaque para o
poluente NO2. Estes agravamentos deixam de ser tão críticos com o afastamento à via.
Comparando as concentrações estimadas para 2024 e 2044 com as estimadas para a situação atual verifica-se, de uma forma geral, o incremento das concentrações, tal
como indicado. No entanto, o incremento expectável em 2044 é substancialmente inferior ao previsto para 2024, devido à atualização da frota automóvel para veículos
menos poluentes. Esta atualização da frota chega mesmo a promover uma ligeira redução das concentrações estimadas de PM10 e PM2,5 face às da situação atual.
Dos impactes que poderão ocorrer destacam-se a ocupação direta e irreversível de solos pela plataforma (decorrente do seu alargamento ou em via nova) e taludes
da via. Este impacte assume maior importância no caso da afetação interessar solos que apresentam maior potencial para uso agrícola embora se encontrem já na faixa
adjacente do atual IP3. Quanto a este aspeto importa também referir que o facto de grande parte do traçado aproveitar a plataforma do atual IP3, procedendo ao seu
alargamento, implicará nesta situações uma afetação dos solos quantitativamente menos gravosa.
Numa estimativa geral, aponta-se para uma afetação direta de cerca de 16 000 ha de solos, consoante a escolha da manutenção do traçado original do IP3 ou da Variante,
respetivamente.
No Troço 1 – cerca de 3 627 ha (dos quais 828 de Classe A)
No Troço 2 - cerca de 3 339 ha (dos quais 1 176 de Classe A)
No Troço 3 - cerca de 6 554 ha (dos quais 2 634 de Classe A)
No Troço 4 - cerca de 1 687 ha (dos quais 868 de Classe A)
Assim, no que respeita à ocupação e afetação de solos e, especialmente, dos que apresentam maior potencial agrícola, consideram-se impactes negativos, diretos,
irreversíveis, permanentes, locais, de magnitude reduzida e pouco significativos, na medida em que as áreas a inutilizar são de dimensão reduzida e relativamente
pouco expressiva atendendo à superfície total requerida para a construção da rodovia. Por outro lado constituem maioritariamente solos com reduzida capacidade
agrícola e cuja aptidão é eminentemente florestal.
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Recursos Hídricos

De um modo geral, uma vez que o traçado do IP3 em apreço já existe, os impactes nos recursos hídricos superficiais serão negativos, mas previsivelmente pouco
significativos, pois não se prevê, de um modo geral, uma alteração significativa da situação atualmente existente. Sucintamente preveem-se os seguintes impactes:
▪ Alterações nos processos hidrológicos, em especial naqueles que se relacionam com o binómio infiltração/escoamento;
▪ Assoreamento de linhas de água e introdução de sedimentos no meio hídrico devido às movimentações de terras necessárias para o alargamento da plataforma da
estrada na generalidade do IP3 e, no caso da Variante, à construção da nova plataforma;
▪ Constrangimentos ao escoamento devido às intervenções em órgãos de drenagem;
▪ Assoreamento dos órgãos de drenagem e aumento dos sólidos em suspensão nos meios recetores nos primeiros anos de exploração da via, com consequentes
acréscimos na erosão e ravinamento de solos não protegidos por cobertura vegetal;
▪ Aumento da impermeabilização da área a ser ocupada pela via;
▪ Alteração do regime hídrico das águas superficiais,
Estes impactes serão de um modo geral pouco significativos, para a generalidade dos troços de alargamento, tendo em conta que a estrada já existe, e moderadamente
significativos para o Troço 4, pois neste caso haverá cerca de 5,8 km de estrada nova, prevendo-se alterações relevantes no terreno, com aterros e escavações
importantes.
Em relação ao atravessamento de linhas de água importantes, as mesmas serão efetuadas através de pontes (alargamento ou duplicação), destacando-se as seguintes:
▪ Ribeira do Vimieiro, aproximadamente ao km 83+850 do Troço 2, em zona ainda regularizada pela albufeira da Aguieira – prevê-se a duplicação da ponte, prevendose a colocação de pilares fora do plano de água (NPA);
▪ Rio Dão, ao km 84+400 do Troço 2, na zona da albufeira da Aguieira – prevê-se a duplicação da ponte e a construção de uma nova ponte para restabelecimento de
tráfego local; serão mantidas as características da ponte existente, pelo que se prevê a colocação de pilares na albufeira, alinhados com os existentes;
▪ Rio Dinha (rio natural), ao km 101+930 do Troço 3 – prevê-se a duplicação da ponte, mantendo-se a mesma lógica estrutural de alinhamento de pilares; os pilares
ficarão fora do leito do rio mas em zona ameaçada por cheias;
▪ Ribeira do Lobão (rio natural), ao km 109+460 do Troço 3 – a ponte será alargada e reforçada sendo que os novos pilares serão alinhados com os existentes, e
ficarão fora do leito do rio mas em zona ameaçada pelas cheias;
▪ Ribeira de Asnes (rio natural), ao km 113+565 do Troço 3 – prevê-se a substituição da obra de arte existente, sendo que a nova ponte salvaguarda o leito do rio;
▪ Rio Pavia (rio natural), ao km 114+500 do Troço 3 – a ponte existente será duplicada replicando a ponte existente na disposição de vãos; os pilares ficarão fora do
leito do rio, mas em leito de cheia,
Em relação ao Troço 4, prevê-se uma nova travessia do rio Dão:
▪ Rio Dão, ao km 2+450, em zona ainda regularizada pela Albufeira da Aguieira, através de uma nova ponte com 740 m de extensão; prevê-se a implantação de 2 pilares
na zona de alagamento da Albufeira, mas fora do leito menor do rio Dão.
Estes impactes serão negativos, diretos, e permanentes, mas previsivelmente pouco significativos, tendo em consideração que os projetos das obras de arte foram
desenvolvidos por forma a reduzir os potenciais impactes nas linhas de água.
Para as restantes linhas de água as obras de drenagem transversal foram dimensionadas e/ou verificadas para um período de retorno de 100 anos, prevendo-se assim o
prolongamento e mantendo-se o adequado escoamento das mesmas.
Quantos aos impactes nos recursos hídricos subterrâneos, destacam-se os seguintes:
▪ oscilação do nível freático;
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▪ alteração do regime de escoamento;
▪ diminuição da área de infiltração.
Estes impactes serão tanto mais significativos, quanto maiores forem as intervenções no terreno, pelo que os mesmos poderão assumir maior significância no T4, onde se
prevê a construção de um troço de estrada novo.
O IP3 atravessa algumas áreas sensíveis do ponto de vista dos recursos hídricos subterrâneos, nomeadamente:
▪ Perímetro de Proteção Alargada da captação de abastecimento público Tondela (Águas do Planalto);
▪ Perímetro de Proteção Alargada de Corgas – Buçaco (Troço 1), entre o km 54+200 e o km 56+200;
▪ Perímetro de Proteção Alargada e Intermédio das Águas das Caldas de Penacova (entre o km 57+400 do Troço 1 e km 56+200 do Troço 0);
▪ Perímetro de Proteção Alargada da Concessão do Luso, entre o km 57+150 e o km 57+300 do T1;
▪ Perímetro de Proteção Alargada da Concessão do Granjal, no T4, entre o km 2+550 e o km 3+650;
Da análise de condicionantes legais associadas a estes perímetros de proteção e da análise das intervenções previstas nestes locais concluiu-se que não se prevê a
interferência de quaisquer recursos hidrominerais ou massas de água subterrâneas.
Relativamente aos aspetos de qualidade, prevê-se que possa ocorrer, durante a fase de construção, alguma detioração da qualidade da água em resultado de:
▪ Aumento da turbidez da água;
▪ Deposição de sedimentos no fundo do leito das linhas de água, reduzindo a capacidade de escoamento de caudais elevados;
▪ Transporte de poluentes associados aos sólidos;
▪ Efluentes domésticos e industriais;
▪ Situações de contaminações acidentais.
Considerando que serão implementadas as necessárias medidas de minimização durante a construção, considera-se que estes impactes, ainda que negativos, serão de
reduzida de magnitude e significância
No que respeita à fase de exploração, os impactes estarão relacionados com possível degradação da qualidade da água como resultado da emissão de poluentes devidos
à circulação automóvel. No caso em apreço tratando-se do alargamento de uma estrada existente, este impacte já existe. Excetua-se naturalmente a Variante, que terá
um troço de estrada novo.
O projeto incidirá sobretudo sobre áreas ocupadas por floresta de produção (Eucaliptal, Pinhal e Exóticas). Atravessando ainda algumas áreas urbanizadas e áreas
agrícolas na envolvente das primeiras.
Importa sublinhar que não existem zonas classificadas do ponto de vista ecológico na zona em estudo, sendo os SIC (Sítios de Interesse Comunitário) da REDE NATURA
2000 mais próximos os sítios de Carregado do Sal (PTCON 0027) e Serra da Estrela, e os sistemas associados ao rio Vouga e à ria de Aveiro, distanciados do corredor
do IP3.
O traçado do IP3 atravessa uma zona essencialmente florestal, tratando-se de um espaço rural onde a agricultura também tem alguma expressão, sendo o povoamento
disperso. A paisagem é marcada pelos vales associados a linhas de água, entre os quais se destaca o rio Mondego e o rio Dão e o seus sistemas de afluentes, num
território de orografia acidentada, onde por vezes os declives são bastante acentuados.
Embora a área de estudo encontre-se muito artificializada, foram identificados quatro habitats naturais incluídos na Diretiva Habitats (Diretiva 43/92/CEE, transposta para
a legislação nacional pelo Decreto-Lei n.º 140/99 de 24 de abril, alterado pelo Decreto-Lei n.º 49/2005, de 24 de fevereiro e pelo Decreto-Lei n.º 156-A/2013, de 8 de
novembro):
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Principais impactes
▪ Troço 1 – Habitat 6220 (1.1 ha)
▪ Troço 3 – Habitat 91E0 (0.08 ha) e Habitat 9230 (0.04 ha);
▪ Troço 4 – Habitat 9230 (0.53 ha)
A comunidade faunística potencial da área de estudo inclui algumas espécies com elevado valor conservacionista sendo potenciais 36 espécies com estatuto de ameaça.
Contudo, nenhuma das espécies confirmadas encontra-se ameaçada. A área de estudo encontra-se fortemente antropizada, pelo que a maioria das espécies que ai
ocorrem deverão ser comuns, ubiquistas e com alguma tolerância à presença humana.
Face ao exposto os impactes nos sistemas bióticos e biodiversidade são no geral considerados como negativos, diretos, permanentes, certos, irreversíveis, imediatos,
locais, de magnitude reduzida e pouco significativos.
A construção da duplicação / requalificação do IP3 entre Souselas e Viseu assim como a sua exploração, implicam alterações no uso do solo nas áreas diretamente
influenciadas pelo traçado.
As características biofísicas e socioeconómicas de que depende um determinado uso, nomeadamente a sua dinâmica de funcionamento, poderão sofrer assinaláveis
alterações. É de referir que a existência de uma via funciona, inevitavelmente, como efeito barreira, condicionando a mobilidade das populações afetadas e as formas de
apropriação do território, efeito este que já se faz sentir pela atual presença desta estrada. A sua implantação poderá ainda interferir com a potencial produtividade de
determinados usos.
Em síntese, pode-se afirmar que dos diversos impactes suscetíveis de ocorrer no uso do solo provocados pela implementação do empreendimento, consideram-se como
mais importantes a destruição irreversível de culturas agrícolas, (vinhas, pomares e olival), pelo elevado investimento de base associado, mesmo que se tratem de afetações
nas zonas periféricas das parcelas. As áreas florestais, embora sendo as mais afetadas em termos quantitativos, são essencialmente de produção (pinhal e eucaliptal)
pelo que o impacte relativo é menos significativo
Os principais problemas identificados que dizem respeito a questões geotécnicas associadas à extensão das terraplenagens e movimentações de terras no geral e à
sensibilidade das formações geológicas atravessadas pelo traçado, que poderão ter uma considerável expressão na paisagem em termos locais, em particular ao nível do
utente.
Os troços do IP3 em avaliação, em termos gerais, atravessam um espaço visualmente fechado, numa paisagem sem grandes contrastes, devido a uma matriz de floresta
de eucalipto e pinheiro, onde o espaço agrícola surge principalmente associado aos fundos dos vales mais amplos, na maioria dissimulados pela envolvente de mata, ou
a encostas de declive suave, ocupadas predominantemente por vinhas.
Constitui exceção a passagem nas localidades de Penacova e Santa Comba Dão, onde são proporcionados cenários de excelência, quer pela qualidade do património
geomorfológico, quer pela apropriação e caraterísticas do património edificado ou, ainda, quando se aproxima de planos de água, designadamente nas povoação de Raiva
e Cunhedo e na barragem da Aguieira.
A envolvente do IP3 - Souselas em análise, é caracterizada pela existência pontual de recetores sensíveis, designadamente habitações unifamiliares, localizadas na
periferia de aglomerados populacionais, dispersos de forma descontinua ao longo do traçado.
Da análise dos resultados obtidos na identificação e caracterização acústica dos recetores com sensibilidade ao ruído envolventes à via em estudo, verificou-se que o
ambiente sonoro varia entre o moderadamente e o muito perturbado, devido essencialmente ao tráfego rodoviário do IP3.
O projeto de execução contempla a implementação em toda a via de pavimento com uma camada de desgaste SMA 11 surf PMB 45/80, que que confere uma redução de
cerca de 3 dB(A) em função da velocidade de circulação. De acordo com os resultados previsionais obtidos prevê-se que a Requalificação do IP3 se traduza em impactes
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Principais impactes
positivos, associados à ligeira diminuição dos níveis sonoros, decorrentes da implementação em toda a extensão da via de uma camada de desgaste menos ruidosa e da
implementação de barreiras acústicas.
Foram dimensionadas barreiras acústicas que permitem que os níveis sonoros apercebidos pelos recetores sensíveis ao ruído, sejam compatíveis com os valores limite
de exposição estabelecidos no RGR (Decreto-Lei n.º 9/2007)junto dos recetores sensíveis localizados na proximidade do IP3.
A avaliação global de impactes considera a ocorrência de impactes negativos durante a fase de construção, temporários e reversíveis, de magnitude baixa a moderada
e pouco significativos a significativos. No entanto, para a fase de exploração os impactes serão globalmente positivos e permanentes, de magnitude moderada a
elevada e significativos a muito significativos, uma vez que irão promover o incremento da segurança rodoviária, a criação de parques de estacionamento fora da berma
do IP3 e melhorar o binómio distância/tempo.
Poderá verificar-se um aumento da incomodidade nalguns espaços habitados mais próximos das frentes de obra, que poderão ser minimizadas com medidas conducentes
à redução de emissões (poeiras, ruído, etc.). Pontualmente, o alargamento da plataforma e as intervenções em taludes e muros de contenção afetam terrenos com atividade
agrícola, mas, na maioria das situações essas intervenções apenas abrangem terrenos incultos, espaços florestais e/ou caminhos paralelos ao IP3.
A afetação da rede rodoviária, pela intervenção nas obras de arte, terá impactes negativos, mas temporários e reversíveis, uma vez que todas as obras de arte afetadas
serão restabelecidas (alargadas ou a construir), repondo as condições anteriores de mobilidade. Por seu lado, os caminhos laterais afetados também serão repostos.
Pontualmente, o alargamento da plataforma e as intervenções em taludes e muros de contenção afetam terrenos com atividade agrícola, mas, na maioria das situações
essas intervenções apenas abrangem terrenos incultos, espaços florestais e/ou caminhos paralelos ao IP3.
A afetação da rede rodoviária, pela intervenção nas obras de arte, terá impactes negativos, mas temporários e reversíveis, uma vez que todas as obras de arte afetadas
serão restabelecidas (alargadas ou a construir), repondo as condições anteriores de mobilidade. Por seu lado, os caminhos laterais afetados também serão repostos.
A afetação da rede rodoviária e ferroviária, pela intervenção nas obras de arte, terá impactes negativos, mas temporários e reversíveis, uma vez que todas as obras de
arte afetadas serão restabelecidas (alargadas ou a construir), repondo as condições anteriores de mobilidade . O restabelecimento da ponte ferroviária da Linha da Beira
Alta será mais complicado e poderá interferir com o normal funcionamento desta linha, em termos de cumprimento de horários.
A travessia do rio Dão deverá comportar alguns problemas, decorrentes da morfologia do terreno e das condições naturais, e a afetação da Ecovia do Dão terá de ser
restabelecida, de molde a permitir a sua plena fruição.
O levantamento de potenciais afetações na saúde que poderão estar associados ás fases de construção e exploração dos troços em avaliação do IP3, considera não só
as implicações ou riscos decorrentes das atividades de obra como da exploração da via, de uma forma indireta, pelos impactes decorrentes dos impactes negativos gerados
em termos de qualidade ambiental (qualidade do ar, da água, solo, ruido, etc.) que possam de alguma forma comprometer ou afetar a saúde pública (ainda que com
reduzida expressão face às atuais condições de exploração do IP3).
De um modo geral as interferências da duplicação do IP3 com áreas de uso condicionado têm uma expressão territorial pouco significativa dado que o traçado desenvolvese na faixa de servidão rodoviária do IP3. Apesar de existir sobreposição ou confinamento do traçado a estas áreas, ela ocorre na faixa de servidão. Destaca-se que no
caso da REN, as ações compatíveis enquadram as intervenções nas infraestruturas rodoviárias previstas no presente Projeto.
As principais interferências correspondem a ocupações dos espaços contíguos à via, relacionadas com a REN, designadamente áreas com risco de erosão, escarpas e
faixas de proteção, leitos de alguns cursos de água, e também concessão de água mineral natural e sua zona de proteção alargada. Ao longo do traçado observam-se
também áreas de RAN.
Considera-se por isso que os impactes do Projeto sobre os terrenos classificados como REN são pouco significativos, certos, de magnitude reduzida, irreversíveis e de
âmbito local.
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No Troço 1 destacam-se algumas intervenções nas zonas de proteção das albufeiras da Raiva e da Aguieira, que resumem-se a pequenas ampliações da plataforma e
Nós, sendo a interferência com a zona de proteção da albufeira da Raiva no Nó do Cunhedo a mais expressiva.
No Troço T0, os principais impactes da requalificação do IP3 resumem-se a interseção marginal nas zonas de proteção das albufeiras da Raiva e da Aguieira, zonas
ameaçadas pelas cheias (Rio Mondego), cursos de água com destaque para o Mondego e planos de água das albufeiras da Raiva e Aguieira, zonas ameaçadas pelas
cheias.
No Troço T2, os principais impactes resumem-se a interseções marginais na zona de proteção da albufeira da Aguieira, zonas ameaçadas pelas cheias, cursos de água
com destaque para o Mondego e plano de água da albufeira da Aguieira, zonas ameaçadas pelas cheias, e também áreas com registo de ocorrência de Urânio e uma
zona de proteção intermédia para concessão de água mineral natural.
No Troço T3, os principais impactes, embora pouco significativos, incidem sobre áreas da RAN e da REN, e de outras condicionantes, localizadas na faixa de servidão
rodoviária e com uma abrangência muito limitada ao território contíguo à atual plataforma do IP3.
O traçado da Variante (Troço T4) interfere de modo pontual com as tipologias de REN e com áreas de RAN, embora a expressão espacial seja muito reduzida. Salientase o atravessamento do rio Dão (trecho da albufeira da Aguieira) e a respetiva Zona de Proteção.
Os trabalhos executados no âmbito do Descritor Património para a área de projeto demonstraram a existência de 18 sítios com valor patrimonial na área de incidência do
projeto. Apesar do valor patrimonial dos locais identificados na área de afetação negativa direta (2 unidades no total), não existem motivos para condicionar este projeto,
desde que sejam cumpridas as medidas mitigadoras preconizadas, pelo que globalmente os impactes conhecidos na fase de construção são minimizáveis e na fase de
exploração serão nulos.
Assim, em termos patrimoniais pode considerar-se como viável o projeto de empreitada proposta para análise.
As medidas de minimização patrimonial específicas preconizadas deverão ser realizadas numa fase prévia à obra e no decorrer do respetivo Acompanhamento
Arqueológico.
A avaliação dos impactes na gestão de resíduos associados ao projeto em apreço, fundamentou-se na análise dos seguintes aspetos:
▪ atividades de obra responsáveis pela produção de resíduos;
▪ quantificação (por estimativa) dos resíduos associados à implementação e exploração do projeto
▪ Classificação dos resíduos gerados de acordo com a Lista Europeia de Resíduos (LER), publicada pela Decisão 2014/955/UE, da Comissão, de 18 de dezembro, que
altera a Decisão 2000/532/CE, da Comissão, de 3 de maio, designadamente em relação à sua perigosidade;
▪ Análise dos potenciais operadores ou soluções de transporte, valorização e destino final existentes na área do projeto.
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5.4 IMPACTES RESIDUAIS
A noção de impacte residual e a possibilidade da sua determinação colocam diversas dificuldades para a avaliação em geral.
Na componente social, em função das especificidades dos impactes sociais, estas dificuldades tornam-se, em grande
medida, incontornáveis, não permitindo a aplicação desta noção, em grande parte das situações.
Começando pelas dificuldades de ordem geral, importa referir, desde logo, que a noção de impacte residual não é aplicável
aos impactes positivos pela natureza deste tipo de impactes.
No que respeita aos impactes negativos, a previsibilidade dos impactes residuais defronta-se com uma dupla dificuldade.
Por um lado, a que transita da dificuldade e incerteza de prever os próprios impactes, nomeadamente considerando a
possibilidade de ocorrência de impactes não previstos ou, mesmo, não previsíveis. Por outro lado, a que resulta da
dificuldade de prever a eficácia das medidas definidas e, sobretudo a eficiência da sua aplicação efetiva.
Para além destas dificuldades de ordem geral, na componente social colocam-se dificuldades ou impedimentos particulares.
Efetivamente, a complexidade dos aspetos sociais não permite tomar como adquirido o efeito das medidas mitigadoras, uma
vez que a sua aplicação constitui, em si, um processo social que, como tal, pode ter resultados variáveis e até dar origem a
novos efeitos.
A ocupação de determinada área agrícola, por exemplo, pode ter como medida de mitigação, entre outras, a atribuição de
determinado valor de expropriação. Esta atribuição tem parâmetros de referência estabelecidos legalmente, mas pode
também ser objeto de negociação entre as partes. O desenvolvimento deste processo e o seu resultado escapam à avaliação
prévia, pelo que não há bases suficientes para antecipar qual será o impacte residual efetivamente ocorrente, podendo
apenas especular-se sobre o impacte residual ideal, caso o processo decorra de forma satisfatória.
Quanto aos impactes imateriais, como, por exemplo, a relação afetiva das pessoas com os espaços físicos ou com os
espaços de relação, mais problemático se torna tentar referenciar quais os impactes residuais, uma vez que os próprios
impactes são de difícil determinação e de significância muito variável.
As avaliações prévias têm um caráter preventivo e cautelar, pelo que o momento determinante para verificar e assegurar a
mais efetiva mitigação dos impactes negativos ou a máxima potenciação dos impactes positivos, é o do acompanhamento,
monitorização e gestão dos impactes, durante as fases de construção e funcionamento. É no decurso deste
acompanhamento, monitorização e gestão que é possível, efetivamente, determinar, em cada caso, qual o grau do impacte,
a eficácia da medida e, no caso dos efeitos negativos, o impacte residual.
Em conclusão, e relativamente aos impactes identificados nesta componente, é possível dizer o seguinte:
▪ Praticamente todos os impactes identificados são mitigáveis, seja por minimização, seja por compensação ou
indemnização;
▪ Apenas é possível afirmar com segurança que a aplicação adequada de medidas pode traduzir-se em impactes pouco
significativos, nos casos em que há interceção de infraestruturas e estas são objeto de adequado restabelecimento;
▪ O mesmo pode considerar-se, e ainda assim com reserva, nos casos em que os impactes foram já avaliados, à partida,
como pouco significativos;
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▪ Relativamente ao restante tipo de impactes não é possível determinar, previamente, qual o grau de redução do
impacte, uma vez que tal depende dos processos negociais, das formas como são conduzidos e concretizados, e do
grau de satisfação das pessoas afetadas no final do processo.
Finalmente, importa reafirmar que a questão central reside em assumir a preocupação, permanente, de potenciar os
impactes positivos e mitigar os impactes negativos, no âmbito dos processos negociais e de aplicação de medidas.
A avaliação das implicações ambientais de uma determinada intervenção antrópica no meio natural e social onde o mesmo
se vai inserir, tendo em atenção o seu quadro evolutivo, determina a identificação e avaliação de impactes ambientais.
O projeto integra em si diversas ações que minimizam eventuais implicações negativas na estrutura biofísica, sócio-cultural
e económica nos espaços atravessados, como é o caso, por exemplo, da anulação de efeito de barreira para a água (PH’s)
ou para a população (PS, PI ou PA), entre outras, que são naturalmente integradas como ações que visam proteger o próprio
empreendimento de eventuais agressões externas impostas por esses sistemas.
Outras situações há, contudo, que introduzem perturbações ou impactes mais ou menos expressivos nos sistemas
territoriais, para as quais se propõem medidas específicas.
A aplicação de medidas visa reduzir a magnitude e significância dos impactes avaliados, permitindo mesmo, em alguns
casos, assegurar a reversibilidade do impacte, ou seja, alterar a natureza negativa de alguns impactes para positiva.
As medidas propostas, com incidência no projeto, ou nas fases de construção e exploração, têm que ser muito bem
ponderadas por forma a que a sua adoção não cause novo tipo de impactes, pelo que se deverá realizar um balanço entre
os benefícios desejados e as suas implicações no meio social e natural.
Assim, após a incorporação das medidas propostas, é possível identificar a sua eficácia ambiental, atividade que assume
alguma subjetividade, sendo que a experiência adquirida e acumulada pelos especialistas nestas temáticas, a par de um
conhecimento aprofundado das diferentes tipologias e implicações dos mais variados tipos de projetos, aliado a contactos
com diversas entidades, permite avaliar essa eficácia, ainda que de forma qualitativa e indicativa.
Esta atividade, e para os aspetos mais importantes, foi já de alguma forma efetuada no decurso da avaliação de impactes e
proposta de medidas de minimização.
Contudo, sintetizam-se seguidamente os mais importantes aspetos avaliados cujos impactes serão substancialmente
minimizados com a adoção das medidas propostas, ou que podem mesmo assegurar a reversibilidade de impactes
negativos, reduzindo a sua importância ou mesmo alterando a sua natureza para positivo:
▪ impactes devidos às terraplenagens e instabilidade de taludes;
▪ impactes relativos a eventual afetação de espaços com valor e interesse para a conservação da natureza (habitats
sensíveis), designadamente pela promoção do aumento da permeabilidade territorial relativamente ao atual IP3,
embora se entenda como pouco relevante face às características locais;
▪ impactes associados à reposição de um corredor verde ao longo do canal rodoviário, pela incorporação de vegetação
nos taludes, conforme deverá ser previsto no Projeto de Integração Paisagística, alterando a natureza do impacte;
▪ impactes associados ao aumento dos níveis de perturbação acústica;
▪ impactes na estrutura demográfica e urbana, incorporando no próprio projeto beneficiações de traçado com vista a
reduzir a interferência em zonas urbanas ;
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▪ incremento dos impactes positivos em função das medidas potencializadoras propostas no sentido de melhorar as
condições de utilização desta infraestrutura, nomeadamente pela melhoria das condições de circulação e segurança
(relativamente ao atual IP3);
▪ para além da diminuição de magnitude e significância da maioria de impactes associados à perturbação dos sistemas
naturais e antrópicos em fase de obra.
Assim, considera-se que a maioria dos impactes negativos identificados são minimizáveis e/ou reversíveis,
determinando, pela aplicação de medidas, impactes com menor significância, melhorando inclusivamente em
muitos aspetos ambientais relativamente à situação atual do IP3.
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS
No presente documento foram apresentados os resultados dos estudos ambientais efetuados no âmbito do Estudo de
Impacte Ambiental (EIA), associado à fase de Projeto Base de Duplicação e Requalificação do IP3 – Nó de Souselas
(IC2) / Nó de Viseu (A25), contratado pela IP – Infraestruturas de Portugal S.A. (IP), ao Consórcio Projetista (COBA /
TECNOFISIL / PCA).
O Estudo de Impacte Ambiental (EIA) apresenta uma estrutura metodológica de acordo com os termos de referencia do IP,
considerando a descrição do projeto rodoviário (em fase de Projeto Base), o diagnóstico da situação ambiental de referência
e a identificação de potenciais impactes e principais condicionantes, dando particular enfase à análise ambiental das
soluções variantes consideradas em Santa Comba Dão, de modo a permitir uma avaliação comparativa das soluções
preconizadas: Duplicação do Atual IP3 e Variante Nascente.
A metodologia seguida ao longo dos trabalhos direcionou-se no sentido de tornar possível o equacionar das questões
fundamentais que se destacam da análise integrada dos diversos descritores ambientais, tendo-se para tal reunido um
conjunto significativo de informações, através da pesquisa bibliográfica de trabalhos e estudos realizados, de levantamentos
de campo e do contacto direto com organismos e entidades regionais e nacionais, que visou a análise das condições
ambientais existentes na zona em estudo.
Dada a dimensão do empreendimento entendeu-se claramente o interesse de identificar, de entre um vasto conjunto de
potenciais afetações e condicionantes ambientais existentes e, consequentemente de potenciais impactes possíveis,
aqueles que se poderão entender como mais relevantes e que irão efetivamente contribuir para a avaliação dos traçados
preconizados nesta fase dos estudos.
Sublinha-se a importância estratégica regional e nacional do IP3, como eixo rodoviário estruturante, estabelecendo neste
Troço a ligação entre Coimbra e Viseu, enquanto importante vetor de indução ao desenvolvimento da zona interior do país.
No entanto, face às suas atuais características e estado de conservação, verifica-se nesta estrada um baixo nível de serviço,
com vários Troços constituídos por uma única faixa de rodagem, características geométricas manifestamente insuficientes,
com consequências críticas em termos de condições de circulação e segurança, sendo pois imperativa a necessidade de
se dotar esta região de uma via de qualidade.
Corroborando esta justificação, o projeto de duplicação e requalificação do IP3, visa dotar esta via de características
geométricas compatíveis com as exigidas em lanços de 2x2, garantindo preferencialmente uma velocidade base de
100 km/h, correspondente a uma velocidade de circulação de tráfego de 120 km/h (características nem sempre possíveis
ao longo do traçado).
Para a fixação dos traçados consideraram-se desde logo, diversas condicionantes e aspetos ambientais sensíveis,
nomeadamente: ocupação marginal, afetação de habitações, infraestruturas e equipamentos, áreas sensíveis para a
conservação da natureza, património arquitetónico e arqueológico e outras condicionantes à duplicação da via.
Num segundo momento, foram identificados os aspetos ambientais mais significativos que deveriam constituir a base de
análise ambiental comparativa de soluções de traçado, em Santa Comba Dão, num troço em que a duplicação do atual IP3
manifesta dificuldades acrescidas, face a múltiplas condicionantes locais, tendo por isso sido estudado um traçado
alternativo (Variante Nascente).
Com presente EIA pretendeu-se pois assegurar a identificação de potenciais impactes ambientais associados às
intervenções previstas para duplicação da atual via, por forma a garantir a integração da componente ambiental, quer nos
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estudos rodoviários desenvolvidos, quer na avaliação comparativa de alternativas em Santa Comba Dão, contribuindo para
a decisão sobre o traçado a adotar, na consideração de uma perspetiva ambiental e sustentada.
Efetivamente, no decurso dos estudos ambientais em curso, enfatiza-se a estreita colaboração entre a equipa dos estudos
rodoviários e ambientais, articulação esta que possibilitou a otimização do projeto, desde as suas fases iniciais, possibilitando
que diversos potenciais impactes tenham sido já eliminados e/ou minimizados, no decurso do acompanhamento ambiental
da fixação de traçados, definição de variantes, conceção do Projeto Base (nas suas várias especialidades), nomeadamente
no que respeita à minimização da afetação de espaços e valores naturais, culturais e sociais.
Numa avaliação global das principais condicionantes e aspetos críticos identificados nos estudos ambientais realizados
nesta fase para os troços do IP3 em apreço, destacam-se, pela sua maior importância relativamente aos restantes:
▪ os impactes na componente social, pela afetação da ocupação marginal ao atual IP3, tendo em consideração a
proximidade a habitações, outras edificações, infraestruturas e ocupação de solos nomeadamente agrícolas;
▪ os impactes geológicos e geomorfológicos, associados à estabilidade geotécnica de aterros e escavações, assim como
aos correspondentes movimentos de terras;
▪ os impactes na componente biológica, quer pela afetação ainda que marginal de áreas sensíveis, sendo de destacar
os habitats ribeirinhos presentes nas margens das importantes linhas de água atravessadas;
▪ os impactes paisagísticos, decorrentes da necessidade de realizar significativas alterações do relevo, com a execução
de aterros e escavações de porte;
▪ os impactes no ambiente acústico, resultantes da degradação das condições de habitabilidade pela proximidade da
via a recetores sensíveis;
▪ os impactes nas áreas condicionadas, pela extensão da sobreposição traçado com áreas das Reservas Agrícola e
Ecológica Nacional.
Por outro lado, refere-se ainda a importância dos impactes positivos gerados pela duplicação e requalificação destes troços
do IP3, entre o Nó de Souselas (IC2) e o Nó de Viseu, que se traduzirão:
▪ potencial de desenvolvimento e dinamização territorial;
▪ significativa diminuição dos tempos de percurso;
▪ potencial de redução da sinistralidade rodoviária pela melhoria das condições de segurança de circulação;
Por último, convém chamar a atenção para o conjunto de medidas minimizadoras que deverão ser estudadas e
recomendadas nas posteriores fase de estudo, no sentido de solucionar, na medida do possível, os impactes negativos
identificados, as quais respeitam, conforme descrito ao longo do presente estudo, ações a empreender ao nível do projeto,
de acompanhamento ambiental da obra ou de acompanhamento da exploração do empreendimento.
Destaca-se ainda, pela relevância em termos estratégico-ambiental:
▪ articulação com as Câmaras Municipais no sentido de promover a conformidade do empreendimento com os Planos
Diretores Municipais;
▪ articulação com os poderes públicos responsáveis pela gestão territorial no sentido de viabilizar a compatibilidade do
empreendimento com os Instrumentos de Gestão Territorial e Planos de Desenvolvimento Regionais;
▪ implantação de medidas de controlo do ruído e desenvolvimento de projeto de integração paisagística;
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▪ desenvolvimento de um programa de acompanhamento ambiental da obra, no sentido estrutural e fiscalizar a
minimização das perturbações associadas à mesma.
Por outro lado, a análise comparativa das alternativas em causa em Santa Comba Dão, assumiu um pendor eminentemente
local, sendo que a definição de traçados de nova via que visaram a criação de uma alternativa, tiveram em consideração a
minimização de afetações e impactes no corredor percorrido, o que se encontra bem refletido na otimização conseguida
nesta fase. Importa assim, ter em consideração os aspetos diferenciadores quer rodoviários, financeiros quer ambientais,
na tomada de decisões sobre a solução a adotar, tendo sempre em atenção que se estão a comparar traçados de via nova
de variantes relativamente à duplicação do atual IP3, que naturalmente implica menores impactes ambientais por se tratar
de um alargamento de um corredor já ocupado pela via (embora com condicionantes expressivas a nível de projeto, na zona
do Nó de Ovoa).
Numa análise global, considera-se por um lado que a solução de duplicação da atual rodovia do IP3 representa, do ponto
de vista ambiental, uma alternativa favorável por aproveitar um corredor já consolidado de uma estrada existente, sendo o
alargamento da faixa de rodagem e as suas consequências em termos de terraplenagens, drenagem, alargamento ou
duplicação de obras de arte, restabelecimentos, caminhos paralelos e consequente ocupação consideravelmente mais
restritas ao espaço canal adjacente à estrada. Assim, de um ponto de vista geral, o alargamento da estrada existente será
menos impactante do que a criação e uma nova via.
No entanto, importa ter em atenção as características e condicionantes a este alargamento, tendo-se identificado entre a
aproximação ao Nó de Óvoa e Santa Comba Dão constrangimentos que dificultam quer o alargamento da via como a adoção
dos critérios de circulação pretendidos, razão pela qual se analisou a viabilização de uma solução alternativa. Teve-se em
consideração a minimização de ocupação e consequente divisão territorial, tendo-se aproveitado parte de traçado do
IC12/A35, assim como a orientação de um corredor, já condicionado no PDM, para uma futura via de ligação à A25. Desta
forma, minoraram-se os impactes que se restringem a um traçado novo de apenas 5,8 km (sublinhando-se que, de acordo
com a avaliação efetuada, não se traduz em impactes ambientais muito significativos).
Entende-se, conclusivamente, da avaliação comparativa efetuada que:
1 – As duas alternativas de traçado avaliadas são ambientalmente viáveis, não representando impactes ambientais negativos
de significado que as inviabilize, devendo pois ser consideradas como possíveis soluções.
2 – A Duplicação do IP3, entre os Nós de Santa Comba Dão Sul e Santa Comba Dão Norte/Vila Pouca insere-se num canal
existente, sendo genericamente menos impactante, embora esteja condicionada a constrangimentos de traçado que
condicionam o seu nível de serviço.
3 – A Variante Nascente, garante um melhor nível de serviço, assegurando uma melhoria na fluidez do trafego (o que
também se traduz na sua atratividade em termos de volumes de tráfego), aproveita em parte do IC12/A35, sendo de apenas
5,8 km em traçado novo (mais impactante pela ocupação inerente), deixando o atual trecho do IP3 para acesso e trafego
local. Esta solução é a apoiada pela autarquia que considera ser a que melhor serve os propósitos municipais e regionais.
Finalmente, da análise global efetuada, a qual se desenvolve ao longo do presente relatório, poder-se-á concluir que o
empreendimento estudado, apesar das potenciais afetações identificadas, se considera ambientalmente viável, sendo para
tal fundamental a adoção do conjunto de medidas de minimização recomendadas, capazes de mitigar parte dos impactes
identificados.
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Contudo, é importante sublinhar que a avaliação ambiental não se esgota no presente documento, antes deverá o mesmo
ser entendido como uma etapa na condução dos estudos ambientais. Embora durante a elaboração do EIA tenha sido
desenvolvido um considerável esforço para analisar as principais condicionantes ambientais em presença, considera-se que
a avaliação dos potenciais impactes ambientais constitui um processo dinâmico que deverá acompanhar as consequentes
fases de estudo, construção e exploração do empreendimento, designadamente no acompanhamento do Projeto de
Execução com o RECAPE (Relatório de Conformidade Ambiental do Projeto de Execução), na realização do Projeto de
Integração Paisagístico e no projeto das várias medidas mitigadoras a integrar no projeto (ex: barreiras acústicas), assim
como o desenvolvimento de estudos de pormenor que permitam, após a identificação das melhores soluções técnicas,
ambientais e financeiras, possibilitar a avaliação dos aspetos mais críticos e sensíveis de uma forma mais rigorosa.
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