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1  -  INTRODUÇÃO

O presente documento constitui o Resumo Não Técnico do Estudo de Impacte Ambiental (EIA)

do Estudo Prévio dos Sublanços IC1 (Póvoa de Varzim) - EN 306 - Famalicão, pertencente ao Lanço

A7/IC5 * Póvoa de Varzim – Famalicão, incluído na Concessão de auto-estradas do Norte (Figura 1).

A Concessionária AENOR adjudicou o projecto à ARQPAIS, Consultores de Arquitectura Paisagista e

Ambiente, Lda., que integra a equipa de projecto da ENGIVIA, Consultores de Engenharia Lda..

A análise ambiental, que decorreu entre os meses de Setembro e Outubro de 2000, foi

efectuada com vista ao cumprimento da legislação em vigor sobre Avaliação de Impacte Ambiental,

nomeadamente o Dec-Lei nº 69/00, de 3 de Maio e a Portaria nº 330/01, de 2 de Abril.

O Estudo Prévio em apreciação foi precedido pelos estudos incluídos na proposta da AENOR,

apresentada no concurso internacional para a Concessão Norte, bem como por um Estudo Prévio

concluído em Dezembro de 1999, o qual foi acompanhado pelo respectivo EIA. Este deu entrada no

Ministério do Ambiente e Ordenamento do Território (MAOT), tendo-se iniciado o processo de

Avaliação de Impacte Ambiental (AIA) em Março de 2000. A pedido da entidade licenciadora IEP e

após despacho do Senhor secretário de Estado do Ambiente, foi decidido encerrar o processo de AIA

com o objectivo de substituir a designada Alternativa A1 pela actual Alternativa A1V, procedendo à

reformulação do EIA anterior, tendo em conta o novo traçado. A Alternativa A1V resulta do desvio

para nordeste da anterior Alternativa A1, deixando a mesma de passar entre Barros e Junqueira para

passar a nordeste de Barros, como se pode ver na Figura 2.

O EIA agora apresentado, tem por objectivo analisar as implicações ambientais do projecto do

lanço em geral e de cada alternativa em particular, procedendo à sua análise comparativa, afim de

ajudar à tomada de decisão sobre qual o corredor de traçado, que em termos globais provoca

menores impactes no ambiente, indicando as principais medidas minimizadoras dos impactes,

permitindo por fim o estabelecimento final do corredor dentro do qual se desenvolverá o Projecto de

Execução. É de referir que este corredor tem 400 m de largura, dentro do qual poderão ocorrer

alterações da geometria do projecto, sempre no sentido da sua optimização.

Algumas das medidas minimizadoras são apenas implementáveis através de opções técnicas

específicas do próprio Projecto Rodoviário, em fase de Projecto de Execução, após aprovação de um

corredor pelo Ministério do Ambiente ou necessitam de ser complementadas com projectos específicos e

implementados em fase de obra. Em fase de Projecto de Execução serão elaborados os Projectos de

Medidas de Minimização ambientais considerados necessárias.

Na elaboração do Estudo foram analisados os seguintes parâmetros ambientais:

Geomorfologia, Geologia, Solos e Reserva Agrícola Nacional, Clima, Recursos Hídricos e Qualidade

da Água, Qualidade do Ar, Ambiente Sonoro, Uso do Solo, Sistemas Ecológicos (Flora e Fauna),

Património Cultural, Paisagem, Condicionantes e Ordenamento do Território e Aspectos

Socioeconómicos.
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Figura 1 -  Enquadramento Nacional e Regional dos Sublanços em estudo.
Fonte: ex-Junta Autónoma de Estradas
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2  -  O PROJECTO EM ESTUDO

2.1  -  Justificação do Projecto

O Governo Português concessionou em regime de portagem, através do Decreto-Lei n.º 248-

A/99 de 6 de Julho, cerca de 170 Km de auto-estradas, integrados na chamada Concessão Norte,

que tem por objecto a concepção, construção, financiamento, conservação e exploração, por um

período máximo de 30 anos das auto-estradas A7 e A11. A auto-estrada A7 que terá cerca de 99 Km

e ligará o IC1 na Póvoa do Varzim ao IP3 em Vila Pouca de Aguiar, será constituída por quatro

lanços: Póvoa de Varzim – Famalicão, Famalicão – Guimarães, Guimarães – Fafe e Fafe – IP3. Esta

auto-estrada constitui parte do IC5 previsto no Plano Rodoviário Nacional.

A auto-estrada A11, que corresponde ao IC14 do Plano Rodoviário Nacional, tem uma

extensão de cerca de 71 Km, e estabelecerá a ligação entre o IC1 e o IP4, sensivelmente a meia

distância entre Penafiel e Amarante. Será constituída por dois lanços: Esposende – Barcelos – Braga

e Braga – Guimarães – IP4/A4.

O lanço Póvoa do Varzim - Famalicão, em estudo, dividido em dois sublanços, integra-se,

assim, na auto-estrada A7/IC5, tendo o seu início no IC1 a sul de Póvoa de Varzim, desenvolvendo-

se com uma orientação poente/nascente, sempre a norte do rio Ave. Termina a poente de Famalicão

no nó com o troço da A7 já em funcionamento, nas proximidades da EN 14, tendo uma extensão

aproximada de 18,7 km.

A Concessão Norte, para além dos concelhos que directamente atravessa, estende a sua

influência a zonas como Viana do Castelo, Porto, Vila Real e Chaves. Esta influência é aliás sentida

na composição do tráfego do lanço da A7 em análise, que terá como utentes, para além daqueles

com origem e destino nos concelhos atravessados pelo lanço em estudo (Vila do Conde, Póvoa de

Varzim e Famalicão), outros de zonas mais afastadas que atrás se referem. As populações que

utilizarão este lanço de auto-estrada serão portanto provenientes duma vasta zona da Região Norte e

não apenas dos concelhos por ele atravessados.

Nos termos do Plano Rodoviário Nacional (PRN 2000 - Dec. Lei nº 222/98 de 98.07.17), o IC 5

insere-se na rede nacional complementar, que “ assegura a ligação entre a rede nacional fundamental

e os centros urbanos de influência concelhia ou supraconcelhia”  (Artº 4º). Nesta conformidade, o IC 5

é um eixo viário transversal que liga dois centros urbanos de influência concelhia (Vila do Conde e

Póvoa de Varzim) e um centro urbano de influência supraconcelhia (Famalicão) a dois eixos viários

longitudinais, o IP 1 e o IC 1.

Presentemente, as funções deste lanço do IC 5 são desempenhadas pela EN 206, que tem um

perfil transversal com 6,0 m de faixa de rodagem, não é vedada, apresenta ampla ocupação

marginal e nela coexistem todos os tipos de trânsito (pedonal, agrícola, motorizado local e
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motorizado de médio curso), combinação gravosa neste tipo de itinerário, no que se refere à

sinistralidade e ao serviço prestado aos utentes da via e às populações marginais.

As contagens de tráfego elaboradas estimam um Tráfego Médio Diário no ano 2000 de cerca

de 15.000 veículos, com 7,0% de pesados o que significa que as condições de circulação oferecidas

pela EN 206 são totalmente inadequadas em relação à procura, constituindo pois um entrave

importante à mobilidade desejável e tendo efeitos negativos no custo das deslocações, o que se

repercute desfavoravelmente nas condições de vida das populações e no produto da região

envolvente.

Se não for construída uma via alternativa, esta situação irá agravar-se ao longo dos anos, na

medida do crescimento da procura, tanto mais que o crescimento no distrito de Braga tem sido e

continuará a ser muito acentuado. Prevê-se que os actuais níveis de tráfego no corredor mais que

dupliquem no período da Concessão.

A situação é exponencialmente agravada aos fins de semana e na época estival, quando a

população do interior do Minho (Famalicão, Guimarães, Fafe, Basto, etc.), se desloca para o litoral,

formando filas de vários quilómetros.

Para melhor visualização dos traçados referidos, pode consultar-se o Esboço Corográfico do

sublanço em estudo na Figura 2.

2.2  -  Descrição do Projecto

No lanço em estudo foram consideradas duas alternativas, designadas por Alternativa A1V e

Alternativa A2, ao traçado da Solução A. A combinação destas diferentes soluções perfaz diferentes

extensões: Solução A com 18,660 km, Alternativa A1V/Solução A com 18,793 km, Solução

A/Alternativa A2 com 18,083 km e Alternativa A1V/Alternativa A2 com 18,216 km.

Os Sublanços atravessam os concelhos de Póvoa de Varzim, Vila do Conde e Vila Nova de

Famalicão. O seu início ocorre na freguesia de Argivai no concelho de Póvoa de Varzim. A Solução

A penetra em seguida no concelho de Vila do Conde nas freguesias de Touguinha e Touguinhó, após

o que se divide em dois traçados: o da Solução A, que continua a percorrer as freguesias de Rio Mau

e Arcos, e a Alternativa A1V, que percorre as freguesias de Junqueira e Bagunte, ainda em Vila do

Conde. Após este percurso voltam a coincidir, na freguesia de Balazar, pertencente de novo ao

concelho de Póvoa de Varzim. O referido troço comum entra então no concelho de Vila Nova de

Famalicão, atravessando a freguesia de Fradelos, após o que diverge novamente em dois traçados

(Solução A e Alternativa A2) que percorrem a freguesia de Vilarinho das Cambas terminando na

freguesia de Calendário, já na área urbana de Famalicão.

Os traçados são condicionados fundamentalmente, pelas elevações graníticas existentes em

torno do Monte da Cividade, pelo rio Este e pela ocupação edificada dispersa, na primeira parte dos
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traçados; pelo acidentado do relevo e pela ocupação urbana a sudoeste de Famalicão, na segunda

parte da zona em estudo. Desta forma quando o traçado proposto apresenta apenas um único troço

(sem alternativas) esse facto deve-se a ter sido o corredor que interfere o menos possível com a

elevada ocupação urbana dessas zonas.
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Figura 2 -  Esboço corográfico – folha 1
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A3 – Esboço corográfico – folha 2
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O traçado da Solução A inicia-se no nó existente que estabelece a ligação entre o IC1 e a

Variante à EN 206, a nascente de Vila do Conde e Póvoa de Varzim. Nos primeiros 6,0 km o traçado

desenvolve-se na direcção nordeste, a sul da EN 206 e a norte do rio Este, passando entre as

povoações de Rio Mau e Arcos. Em seguida inflecte para sudeste, transpondo o rio Este ao km

7+000 através de um viaduto. Nestes primeiros 7,0 km, o traçado insere-se numa zona pouco

acidentada, geralmente agricultada e com ocupação edificada dispersa e abundante.

Depois da transposição do rio Este, o traçado desenvolve-se na direcção sudeste até ao km

10+000, a sul de Balazar, inserindo-se numa zona pouco acidentada, com ocupação

predominantemente florestal e escassa ocupação edificada. Entre os km 10+000 e 17+000 o traçado

desenvolve-se primeiro na direcção nordeste e depois sudeste, a norte de Fradelos, inserindo-se

numa zona acidentada, com ocupação predominantemente florestal e escassa ocupação edificada. A

ribeira do Beleco é transposta através de um viaduto ao km 16+500, a sul de Vilarinho das Cambas.

A partir do km 17+000 o traçado insere-se na zona urbana periférica a sudoeste de Famalicão, muito

condicionado pela ocupação edificada existente, transpõe superiormente a EN 14 no local do actual

entroncamento de nível da A7, e vai inserir-se na auto-estrada existente ao km 18+660.

A Alternativa A1V sobrepõe-se ao traçado da Solução A até cerca do km 3+600, a partir do

qual assume uma orientação poente/nascente, atravessando o rio Este ao km 4+665 através de um

viaduto com cerca de 200 m de extensão. Seguidamente passa a norte da povoação de Barros e a

sul de Arcos com uma orientação noroeste/sudeste para contornar o Monte da Cividade por sul.

Neste trecho o traçado insere-se em zonas com pouca ocupação edificada, predominando as zonas

florestais, sendo de assinalar em termos de relevo a zona entre os km 5+100 e 6+900 cujo desnível

é de cerca de 100 m. Após o Monte da Cividade, o traçado desenvolve-se a sul de Corvos, até se

inserir da Solução A, a sul de Gandra.

A Alternativa A2, sobrepõe-se à Solução A até ao km 12+500, desenvolvendo-se em seguida

com uma orientação poente/nascente de modo a passar junto às povoações de Barrinho e Pena,

antes da transposição da ribeira do Beleco através de um viaduto localizado a norte da Solução A,

junto a Vilarinho das Cambas. Seguidamente o traçado insere-se na Solução A junto à zona urbana

periférica de Famalicão.

Neste lanço da A7 prevê-se a execução dos seguintes nós e ligações:

- Nó da Póvoa de Varzim (IC1), no início do traçado, articulando a A7 com o IC1 e com a

Variante à EN 206. Trata-se da remodelação do nó existente que passará a ser um trevo

completo suprimindo-se as viragens à esquerda actualmente existentes, reduzindo assim

o risco de acidente. Este Nó é comum às soluções (A e A1V).

- Ligação à EN 206, localizada junto ao nó anterior, de modo a estabelecer a ligação entre

a EN 206 e o IC1, para ambas as soluções (A e A1V).
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- Nó com a EN 206 localizado ao km 2+775 da Alternativa A1V, com a configuração de

um trompete, com portagem, articulado com a praça de portagem da plena via, ligando a

A7/IC5 à EN 206.

- Nó com a EN 306, localizado cerca do km 7+500 da Solução A, com a configuração de

trompete, com portagem, articulada com a praça de portagem da plena via, ligando a

A7/IC 5 com a EN 306.

Em resumo, para a Solução A estão previstos a Ligação à EN 206 e o Nó com a EN 306 com

portagem, para além do Nó com o IC1. Na Alternativa A1V haverá o Nó  com o IC1, a Ligação à EN 206 e

o Nó com a EN 206 com portagem.

Desta forma a Ligação à EN 206 irá permitir ao automobilista que venha do IC1 e entre no

IC5/A11, a opção entre continuar nesta auto-estrada e pagar portagem, ou sair para a EN 206 sem

pagar portagem. Em sentido contrário quem venha da EN 206 poderá ter acesso ao nó do IC1 sem

pagar portagem, através da “ Ligação à EN 206” .

A análise dos traçados revela que serão interceptadas diversas linhas de água para as

soluções em estudo, sendo as mais importantes o rio Este e o ribeiro do Beleco, os quais serão

transpostos através de viadutos. No sentido de permitir a regularização das restantes linhas de água,

estão previstas no projecto 35 passagens hidráulicas ou aquedutos para a Solução A, 18 para a

Alternativa A1V e 16 para a Alternativa A2, nos troços não comuns.

Os traçados em planta e em perfil longitudinal foram estudados para a velocidade base de

projecto de 120 km/h, tendo por isso um perfil transversal tipo com 28,6 m de largura total da

plataforma. Este é constituído por um separador relvado com 4,1 m de largura, duas bermas

interiores pavimentadas com 1,0 m de largura, duas faixas de rodagem com 7,5 m de largura e duas

bermas exteriores com 3,75 m de largura, dos quais 3,25 m pavimentados.

Em face das características técnicas adoptadas para os traçados e dos volumes de tráfego

previstos nesta fase dos estudos, não há necessidade de vias adicionais para lentos.

De acordo com a prática habitual, prevê-se a expropriação de uma faixa de 7 m para além

das saias dos taludes, de modo a permitir a execução dos órgãos de drenagem e de caminhos

paralelos, e a vedação física do empreendimento.

No seguinte quadro são localizados os viadutos para a transposição dos principais vales, para

as diferentes soluções e alternativas.
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Quadro 2.1  -   Localização dos Viadutos

Solução Obra de Arte Classificação Localização
Viaduto 1-SA Rio Este Kms 6+870 – 7+100Solução A
Viaduto 2-SA Rib.º do Beleco Kms 16+435 – 16+880

Alternativa A1V Viaduto 1-A1V Rio Este Kms 4+535 – 4+735
Alternativa A2 Viaduto 2-A2 Rib.º do Beleco Kms 15+810 – 16+340

Para transposição da plena via da auto-estrada, prevê-se a execução de 24

restabelecimentos na Solução A, 14 na Alternativa A1V (igual nº no troço correspondente da

Solução A) e 7 na Alternativa A2 (8 no troço correspondente da Solução A), como se pode ver nos

quadros seguintes.

Quadro 2.2  -   Quadro de Restabelecimentos –

Solução A

Número do
restabelecimento

Via a
restabelecer

Intersecção
com a A7

Obra de
Arte

2 CM 1023 0+667 PS 2

4 CM 1+728 PI 4

5 CM 1044 2+149 PS 5

6 CR 2+940 PI 6

7 EM 525-4 3+614 PS 7

8 CR 4+402 PS 8

8,1 CR ---- ----

9 SR 5+075 PA 9

10 EM 526 5+998 PS 10

11 CR 6+213 PI 11

11,1 AEC ---- ----

13 CM 1417 8+500 PS 13

14 CR 9+682 PI 14

15 EM 506 10+735 PS 15

16 CR 11+525 PS 16

17 CR 12+675 PI 17

18 CR 13+544 PI 18

19 EN 309 14+772 PI 19

20 CR 15+440 PS 20

21 CR 16+000 PI 21

22 Arruamento 17+680 PS 22

23 Arruamento 18+009 PS 23

24 EN 14 18+419 PI 24

PS – Passagem Superior
PI – Passagem Inferior
PA – Passagem Agrícola
EN – Estrada Nacional
CR – Caminho rural
CM – Caminho Municipal
EM – Estrada Municipal

Quadro 2.3  -   Quadro de Restabelecimentos –

Alternativa A1V

Número do
restabelecimento

Via a
restabelecer

Intersecção
com a A7

Obra de
Arte

2 CM 1023 0+667.644 PS 2

3 CM 1+728.035 PI 3

4 CM 1044 2+149.043 PS 4

4,1 AEC ---- ----

6 EM 525-4 3+608.213 PS 6

7 CR 4+342.852 PI 7

8 EN 306 5+036.781 PS 8

9 CM 1048 5+794.196 PI 9

10 EM 527 7+044.196 PS 10

11 CR 7+716.837 PI 11

11,1 EM 527 ---- ----

12 CM 1052 8+501.837 PS12

13 CR 9+310.369 PI 13

14 CR 10+276.837 PS 14

Quadro 2.4  -   Quadro de Restabelecimentos –

Alternativa A2

Número do
restabelecimento

Via a
restabelecer

Intersecção
com a A7

Obra de
Arte

17 CR 12+675.000 PI 17

18 CR 13+500.000 PI 18

19 EN 309 14+479.046 PI 19

20 CR 15+525.000 PI 20

21 Arruamento 17+102.000 PS 21

22 Arruamento 17+431.000 PS 22

23 EN 14 17+842.000 PI 23

No Quadro 2.5, apresentam-se os valores estimados globais para a movimentação de terras

referente ao lanço em estudo, distribuídos pelas soluções resultantes das combinações da Solução

A, Alternativa A1V e A2.
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Na Solução A, a movimentação global é de cerca de 3,3 x 106 m3, correspondentes a um valor

unitário de 177 x 103 m3 por km de auto-estrada, tendo-se obtido um equilíbrio escavação / aterro

com um saldo positivo de 527 x 103 m3.

De todas as soluções apresentadas resulta que a Solução A/Alternativa A2 é a menos extensa,

apresentando o valor unitário por km de auto-estrada mais baixo ou seja 174 x 103 m3/km.

Quadro 2.5  -   Movimentação de Terras

Solução Extensão (km)
Escavação

(m³)
Aterro
(m³)

Saldo
(m³)

Solução A 18,660 3.297.000 2.770.000 + 527.000

Alternativa A1V/Solução A 18,793 3.830.000 3.140.000 + 690.000

Solução A/Alternativa A2 18,083 3.150.000 2.410.000 + 740.000

Alt. A1V/Alternativa A2 18,216 3.680.000 2.770.000 + 910.000

* Os valores de escavação e aterro, além da secção corrente, incluem os nós e os restabelecimentos.

De acordo com o Estudo de Tráfego elaborado para a Concessão Norte, a evolução prevista

para o Tráfego Médio Diário Anual (TMDA) da plena via é a seguinte, sendo 2029, o ano horizonte

do projecto:

Quadro 2.6  -   Evolução prevista para o TMDA da plena via

ANO
Sublanço

IC1 / EN 306

Sublanço

EN 306 / Famalicão

2004 10 454 15 095
2009 15 014 18 415
2014 20 322 22 939
2019 25 817 27 764
2024 30 790 32 130
2029 34 638 35 508

Estipula-se para o período da construção desta via 7 trimestres após a elaboração do projecto

de execução e expropriações, daí que se estime o início da construção em Abril de 2003 e a sua

abertura ao tráfego em Outubro de 2004.

3  -  CARACTERIZAÇÃO AMBIENTAL DA ÁREA DE ESTUDO E PRINCIPAIS IMPACTES

AMBIENTAIS. ANÁLISE COMPARATIVA DE SOLUÇÕES

No presente Estudo de Impacte Ambiental, analisaram-se os seguintes descritores ambientais:

Geomorfologia, Geologia e Hidrogeologia, Solos, Clima, Recursos Hídricos e Qualidade da Água,

Qualidade do Ar, Ambiente Sonoro, Ocupação do Solo, Flora e Vegetação, Fauna, Património

Cultural, Paisagem, Condicionantes, Ordenamento e Socioeconomia, tendo-se concluído que os
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principais impactes originados pelas Alternativas em análise ocorrem sobre a Geologia, Solos,

Ambiente Sonoro, Actividade Agrícola, Património Cultural, Paisagem, Condicionantes,

Ordenamento e Socioeconomia.

Do ponto de vista geomorfológico, distinguem-se três regiões no traçado em estudo: a região

litoral, nas imediações de Póvoa do Varzim, formada por uma extensa superfície aplanada, com cotas

médias que variam entre os 40 e os 50 metros de altitude; o vale do rio Este, com direcção geral NE/SW,

de um modo geral largo e fortemente condicionado pelo encaixe do rio, atinge as cotas mais baixas da

região, rondando os 20 metros de altitude; relevos progressivamente mais elevados individualizados entre

vales profundos, constituindo alinhamentos de direcção NW/SE, podendo atingir cotas superiores a 200

metros de altitude. Destacam-se o monte da Cividade (com 206 m de altitude), o monte das Pedras

Negras (com 230 m de altitude) e o monte do Facho (com 268 m de altitude).

Consideram-se os impactes negativos induzidos sobre a topografia, pela implementação da

via, reduzidos a moderados e irreversíveis. A condução dos materiais excedentes a vazadouros,

localizados preferencialmente em pedreiras abandonadas da região, induz um impacte positivo. No

caso concreto deste traçado, verifica-se que apesar das escavações intercalarem com a construção

de aterros, as primeiras têm um volume superior. Deste modo é necessário o recurso a vazadouros

de materiais, para qualquer uma das soluções de traçado, em análise. O impacte negativo

decorrente deste facto é reduzido na Solução A e moderado nas restantes alternativas, pois a

Solução A é a que apresenta o maior equilíbrio entre os volumes totais de aterro e escavação, com o

menor excedente de terras. No entanto, comparando a dimensão dos taludes previstos trecho a

trecho, é possível concluir que no primeiro trecho a Solução A é mais favorável do que a Alternativa

A1V, mas no segundo trecho a Alternativa A2 é mais favorável do que a Solução A. Desta forma a

solução mais minimizadora dos impactes geomorfológicos será a Solução A/ Alternativa A2.

Por forma a minimizar os impactes negativos sobre a geomorfologia devidos à construção

deste traçado recomenda-se: a movimentação de terras em períodos secos, possibilitando a

estabilização progressiva dos terrenos afectados; armazenagem dos solos de cobertura para

posterior reutilização no revestimento de taludes e execução dos taludes tendo em conta a natureza

dos materiais, sua fracturação e alteração, por forma a garantir a sua estabilidade, devendo-se

executar os aterros imediatamente a seguir à retirada dos terrenos.

A geologia desta região é muito diversa. A área ocupada pelo traçado é na sua maioria

constituída por formações graníticas e xistosas e por depósitos fluviais. Na área afectada pelo

traçado, e na sua envolvente próxima, não se detectaram valores geológicos dignos de preservação.

No entanto, esta área apresenta uma enorme potencialidade para a exploração de massas minerais,

onde as formações graníticas e xistosas assumem o papel mais importante como recurso mineral. A

região também apresenta potencial para a exploração de minerais metálicos, nomeadamente,

estanho e volfrâmio.
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A análise efectuada permite concluir que as soluções apresentadas são muito equivalentes,

em termos geológicos.

A reutilização dos materiais provenientes das escavações, assim como a condução de

materiais a vazadouros localizados em pedreiras abandonadas da região contribui para a

minimização dos impactes negativos decorrentes da execução deste traçado.

Do ponto de vista hidrogeológico, a região abrangida pelo traçado apresenta dois tipos de

meios com características hidrogeológicas distintas: o meio poroso, representado pelos depósitos

aluvionares e o meio fissurado, desenvolvido em rochas sedimentares e graníticas. Verifica-se que

as formações graníticas são, de entre as unidades geológicas atravessadas pelo traçado, as que

apresentam maior permeabilidade, constituindo aquíferos importantes nas zonas mais fracturadas.

Em face das características litológicas e hidrogeológicas das formações que ocorrem na região do

traçado, conclui-se que o grau de infiltração é, genericamente, moderado, prevalecendo sobre o

escoamento superficial.

Conclui-se que a construção e exploração deste traçado induz um impacte reduzido sobre as

condições de alimentação e recarga dos aquíferos. Para minimizar este impacte, não se deverá

proceder ao despejo de resíduos de qualquer natureza em linhas de água. A descarga de efluentes

com contaminantes deverá ser feita no maior número possível de locais de modo a realizar uma

maior dispersão, devendo evitar-se os locais mais susceptíveis à contaminação de aquíferos (em

particular em formações muito fracturadas).

Quanto aos Solos, identificaram-se na área em análise solos de elevada aptidão agrícola

classificados na Reserva Agrícola Nacional (RAN), nas zonas de várzea e sua envolvente, em encostas

pouco inclinadas e armadas em socalcos. De facto a envolvente dos rios Este e Ave, no inicio da área em

estudo, possui dos melhores solos agrícolas do país. Estas zonas aliam solos de elevada aptidão natural,

com um clima também favorável às culturas tradicionais de regadio. Entre as várzeas mais importantes,

em termos de solos agrícolas, destacam-se as várzeas dos rios Ave e Este (concelho de Vila do Conde),

ribeiro do Beleco e a envolvente dos lugares de Fonte e Boca (concelho de Famalicão) e lugares de

Gandra e Balazar (concelho de Póvoa de Varzim).

Os principais impactes sobre os Solos e RAN ocorrerão pela transposição dos solos de maior

potencial produtivo em aterro, para além da sua ocupação directa, a compactação do solo, reflecte-

se na drenagem da área adjacente ao aterro, com os consequentes prejuízos devido a

encharcamento prolongado. Na fase de construção da estrada, verificar-se-á a compactação dos

solos na área circundante da obra, com afectação da capacidade produtiva dos solos, eventual

contaminação com combustíveis e óleos, resultantes de derrames acidentais, eliminação da

vegetação, alterações na topografia e na drenagem natural dos terrenos, que poderão provocar a

aceleração dos processos erosivos. Na fase de exploração, os principais impactes nos solos são os

resultantes da contaminação com resíduos de óleos, carburantes e metais pesados.
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No conjunto de todo o traçado em estudo, a destruição de solos da RAN ficará compreendida

entre os 18,60 ha no caso de ser seleccionada a Solução A/Alternativa A2, e os 17,85 ha se a

escolha recair sobre a Alternativa A1V/Solução A. No caso do traçado corresponder à Solução A, a

área de RAN ocupada é de 18,45 ha e 18,00 ha no caso da Alternativa A1V/Alternativa A2. Desta

forma a Alternativa A1V/Solução A é a menos negativa, no entanto não existem diferenças muito

significativas que levem à opção imperativa desta solução em relação à Alternativa A1V/A2.

A construção de qualquer dos traçados provocará impactes negativos moderados e

irreversíveis e na fase de exploração, qualquer das soluções em análise provocará impactes

negativos reduzidos e reversíveis.

Por forma a minimizar os impactes sobre os solos dever-se-á ter particular atenção na escolha

dos locais de implantação dos estaleiros e dos locais de empréstimo e depósito de terras, devendo

ser evitados os solos de melhor potencial produtivo, especialmente os classificados na RAN. Nas

áreas correspondentes aos solos da RAN, deverá ser evitada a circulação de maquinaria e pessoal,

fora da área de trabalho. Após a conclusão dos trabalhos, as áreas de solos de boa aptidão agrícola,

temporariamente utilizadas, deverão ser limpas dos materiais da obra e efectuada uma escarificação

ou gradagem, por forma a recuperarem mais rapidamente as suas características naturais. A

transposição de baixas aluvionares em viaduto, corresponde a uma efectiva medida de minimização

dos impactes nos solos. Esta situação verifica-se na travessia do rio Este e ribeiro do Beleco.

Em relação ao estudo do clima, apenas a nível da microclimatologia é possível haver termos

de comparação, nomeadamente a nível da formação de geadas. No primeiro troço, tanto a Solução

A como a Alternativa A1V, poderão propiciar este fenómeno dado o desenvolvimento de ambos os

traçados em situação de vale. Em relação à Alternativa A2, salienta-se que esta se desenvolve, no

seu troço médio, numa situação de encosta voltada a norte, o que tenderá para uma maior

probabilidade de ocorrência de geadas, face ao traçado correspondente à Solução A, essencialmente

desenvolvido em encostas expostas a sul e oeste. Desta forma podemos concluir que os impactes

nesta componente devem ser considerados de magnitude reduzida, demarcando-se duma forma

global a Solução A ou a Alternativa A1V/Solução A, com uma ligeira vantagem.

Em termos de Recursos Hídricos, os traçados em estudo desenvolvem-se na bacia

hidrográfica do rio Ave. As linhas de água interceptadas mais importantes, são o rio Este e a ribeira

do Beleco. No sentido de permitir a sua regularização, estão previstas no projecto passagens

hidráulicas (PH) em secção corrente, sendo 35 na Solução A, 18 na Alternativa A1V e 16 na

Alternativa A2. Estão previstos ainda 2 viadutos sobre o rio Este e a ribeira do Beleco na Solução A,

1 viaduto sobre o rio Este na Alternativa A1V e 1 viaduto sobre a ribeira do Beleco na Alternativa A2.

Tanto as águas superficiais como subterrâneas da zona de estudo são usadas para rega,

produção de água potável para abastecimento público e para utilização na indústria.
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No que respeita às águas subterrâneas identificou-se uma captação para abastecimento na

freguesia de Ribeirão, junto ao ribeiro do Beleco, localizada a sul da parte final do traçado. No

entanto, verifica-se que o traçado da Solução A se encontra a uma distância de 600 m, não

interferindo com os raios de protecção estabelecidos para a captação do Beleco, pelo que não se

prevê a ocorrência de impactes significativos na captação. Segundo a C. M. de Vila Nova de

Famalicão a captação do Beleco será encerrada até ao final do ano 2002, sendo substituída neste

caso, pelo sistema de abastecimento público das águas do Cávado.

 A produtividade aquífera nesta zona é baixa. Foram identificados vários poços e furos nas

proximidades do traçado, principalmente entre os Km 3+000 e 7+000 da Solução A.

A qualidade das águas superficiais e subterrâneas na zona do traçado reflecte principalmente a

influência da poluição causada, pelos aglomerados populacionais, indústrias e agricultura (poluição difusa).

Os impactes na drenagem superficial resultarão principalmente, da intercepção de diversas

linhas de água das quais as mais importantes são o rio Este, a ribeira dos Peixes e a ribeira do

Beleco, da impermeabilização dos solos e da eventual diminuição da secção de escoamento das

linhas de água por arraste de sólidos devido às movimentações de terras. Face aos dispositivos de

drenagem previstos no projecto, e à reduzida área impermeabilizada, estes impactes negativos serão

reduzidos. Relativamente aos furos identificados e que possam ser afectados deverão ter-se em

atenção a construção de alternativas, de modo a não prejudicar os seus utilizadores, evitando

inviabilizar os seus usos.

Os impactes na drenagem superficial na fase de exploração serão essencialmente devidos a

um aumento do escoamento superficial em detrimento da infiltração não se prevendo, no entanto,

que a recarga dos aquíferos possa vir a ser muito afectada.

Relativamente aos impactes na qualidade da água é previsível um aumento temporário no teor

de sólidos nas linhas de água devido aos trabalhos de movimentação de terras. Poderá haver

descargas de efluentes de estaleiros, tendo-se recomendado medidas que evitem a contaminação

das linhas de água. As águas subterrâneas poderão ser afectadas em caso de derrames acidentais,

em zonas de maior permeabilidade, embora a sua incerteza, probabilidade de ocorrência e

potenciais usos afectados não apontem para a necessidade da introdução de medidas de contenção

na rodovia.

Pelos cálculos efectuados prevê-se que a concentração de poluentes nas águas, resultantes

da via, são susceptíveis de afectar os usos potenciais, face aos valores da legislação em vigor, pelo

que se esperam impactes negativos na qualidade das águas superficiais e subterrâneas. Em fase de

projecto de execução deverá proceder-se a uma análise mais detalhada.

Do ponto de vista da protecção dos recursos hídricos e na qualidade da água, a análise

efectuada permitiu constatar que no primeiro troço a Solução A quando comparada com a Alternativa
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A1V, é menos favorável, uma vez que se desenvolve numa zona que irá afectar um maior número

de furos. No segundo troço, a Solução A apresenta-se como a mais desfavorável quando comparada

com a Alternativa A2, dada a maior proximidade à captação do Beleco, apesar de ficar fora da sua

área de protecção.

São propostas no EIA algumas medidas de minimização, nomeadamente: sistemas de

retenção de poluentes para o tratamento das águas de escorrência da via; reduzir ao mínimo a faixa

ocupada pela obra e as áreas de instalação de estaleiros; localizar as áreas de empréstimo de

materiais em zonas afastadas de pontos sensíveis, tais como linhas de água e pontos de captação;

restabelecimento de todas as linhas de água no menor período de tempo possível, e posterior

limpeza regular, de forma a evitar a sua obstrução; ter um cuidado especial nos trabalhos em

estaleiros e com a maquinaria, de forma a que se evite o derramamento de óleos, combustíveis e

outros poluentes nas linhas de água, procedendo à sua recolha de acordo com as normas nacionais;

cuidar e observar as estruturas de controlo da erosão e de correcção torrencial que vierem a ser

construídas; manutenção de boas condições de drenagem nos aterros e escavações; em caso de

acidente, onde se verifique uma descarga acidental de materiais poluentes para o meio aquático ou

para o próprio solo, deverão ser avisadas imediatamente as entidades responsáveis.

No sentido de controlar ou detectar alguma alteração na qualidade da água na área de

implantação do traçado, bem como aferir a eficácia das medidas de minimização propostas,

recomenda-se um programa de monitorização do teor de poluentes em pontos estratégicos ao longo

do traçado.

Em termos de Qualidade do Ar, na área em análise não se identificaram fontes de poluição

industrial relevantes passíveis de interferirem de forma significativa com a qualidade do ar da região.

Refere-se no entanto a unidade de processamento de madeiras localizada em Lugar de Moinhos, nas

proximidades do km 3+000 de ambas as soluções (Solução A e Alternativa A1V). Este tipo de

unidades é responsável pela emissão de poeiras, não influenciando, no entanto, a qualidade do ar

num raio superior à dezena de metros. Foi identificada também uma unidade de criação de gado

bovino, embora de pequena dimensão, não apresentando significância relativamente à emissão de

poluentes atmosféricos, e ainda os eixos rodoviários IC 1, EN 206, entre Vila do Conde e Famalicão,

e a EN 306, entre a EN 206 e a cidade de Barcelos. Assim, a área em análise apresenta

características florestais/rurais predominantes.

A qualidade do ar será afectada quer durante a fase de construção quer de exploração da via.

Durante a fase de construção os poluentes atmosféricos mais relevantes são as poeiras ou partículas

em suspensão, que causarão ligeiros incómodos nas populações residentes nas proximidades do

traçado, nomeadamente: da Solução A, povoação de Gandra e Lugar de Monte ao km 2+000,

povoação de Casal Novo ao km 4+200, zona norte de Casais ao km 7+000, e na área final do

traçado entre os kms 17+000 e 18+000, a sul de Vilarinho das Cambas. Relativamente à Alternativa
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A1V referem-se aos km 4+000 e 5+000, as povoações Várzea do Ribeiro e Barros, respectivamente

e ao km 8+000 a povoação de Corvos; por último, as residências localizadas nas proximidades do

km 14+500 da Alternativa A2, a sul de Barrinhos. Considera-se este impacte negativo moderado,

dada a sua curta duração.

Na fase de exploração os principais impactes são originados pelas emissões dos veículos em

circulação. Apontam-se como poluentes mais significativos, emitidos pelos escapes automóveis, o

Monóxido de Carbono, Dióxido de Carbono, Partículas, Óxidos de Azoto, Hidrocarbonetos, Dióxido

de Enxofre, e no caso dos veículos movidos a gasolina, o Chumbo, asbestos e metais pesados

devido ao desgaste de travões e pneus.

Conclui-se que a implantação do Sublanço em análise contribuirá na sua globalidade com um

impacte negativo de magnitude moderada e permanente, que terá tendência a aumentar ao longo do

tempo, com o aumento dos níveis de tráfego. No entanto, refere-se, que a entrada em

funcionamento do sublanço irá provocar alguns impactes positivos, embora de magnitude reduzida,

nas povoações próximas dos eixos viários presentemente existentes, devido ao

descongestionamento de tráfego destas vias, e à consequente diminuição dos níveis de poluentes

atmosféricos na sua envolvente.

Os valores de concentração de poluentes atmosféricos obtidos para cada Alternativa ou

Solução não apresentam diferenças significativas de modo a possibilitar a diferenciação através do

descritor qualidade do ar.

Por forma a minimizar os incómodos resultantes dos trabalhos de construção da via,

recomenda-se a escolha de locais o mais distanciados possível das zonas habitadas e cultivadas

para instalar estaleiros, parqueamentos de viaturas e depósito temporário de excedentes; ter em

atenção as épocas de desenvolvimento das diversas culturas praticadas na região; humedecer as

estradas de terra batida, ao longo das faixas de construção, principalmente se os trabalhos forem

desenvolvidos durante a época seca; instalar nas centrais betuminosas e de betão, dispositivos de

redução de emissão de poluentes e distanciá-las o mais possível das áreas habitacionais, e das

áreas cultivadas. Durante a fase de exploração, recomenda-se manter o corredor verde nas áreas

em que ele já existe e criar novas barreiras florestadas nas zonas mais próximos dos focos

habitados.

É proposto um programa de monitorização de poluentes atmosféricos com vista a proceder à

gestão da qualidade do ar ao longo da via e permitir aferir os valores obtidos na simulação

efectuada.

Na área de influência do traçado identificaram-se, nalgumas zonas, factores de perturbação do

Ambiente Sonoro, nomeadamente, o trabalho de alfaias agrícolas, circulação automóvel nas

estradas que ligam as localidades de Gândara a Monte, Galo a Real, Gandra a Sapugal, St. António
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a Ladainhas e Barrinho a Castanhal. Todos os restantes locais são locais "pouco ruidosos", de acordo

com as disposições legais. Atendendo às actuais características das zonas de implantação do

projecto, prevê-se algum crescimento das áreas habitacionais, comerciais e de lazer, justificando o

desenvolvimento das vias de comunicação existentes ou introdução de novas. Assim, a

movimentação de pessoas e mercadorias terá tendência a aumentar, pelo que no ano horizonte do

projecto a qualidade do ambiente sonoro terá diminuído, essencialmente, devido ao acréscimo do

tráfego rodoviário nas vias existentes e a criar.

No início do traçado, verifica-se a afectação por ambas as soluções de um número elevado de

receptores sensíveis, localizados em ambos os lados dos traçados. De referir que a Solução A afecta

um maior número de receptores com utilização sensível ao ruído do que a Alternativa A1V. Os

corredores rodoviários previstos para a Solução A e Alternativa A1V projectam-se em zonas cujo

ambiente sonoro é significativamente perturbado pela circulação rodoviária nas vias rodoviárias

existentes. A magnitude da perturbação registada nas zonas atravessadas pela Solução A é maior do

que a registada nas zonas atravessadas pela Alternativa A1V. Na parte final do traçado, a Alternativa

A2 afecta um maior número de receptores sensíveis ao ruído do que a Solução A dado que esta se

afasta desses receptores. Desta forma a extensão e magnitude dos impactes no ruído ambiente

resultantes da Alternativa A2 são maiores do que os da Solução A.

A nível global, a Alternativa A1V seguida da Solução A é o traçado mais favorável, em termos

de ruído ambiente

Os impactes provocados pelo ruído podem ser minimizados através da implantação de

barreiras sonoras ou, em situações de carácter mais pontual, insonorização das fachadas dos

edifícios. Estas medidas só podem ser correctamente definidas na fase de Projecto de Execução,

tendo em conta as cotas dos terrenos e o desenvolvimento do traçado adoptado.

Deverá promover-se um programa de monitorização do ruído para controlo regular dos níveis

de Poluição Sonora gerados pelo tráfego rodoviário no Sublanço.

No que se refere à Ocupação Actual do Solo, toda a região, especialmente a faixa mais

litoral, apresenta uma grande dispersão de edificações ao longo das vias de comunicação. Os

núcleos urbanos mais importantes são: Gandra, Touguinhó, Lamelas, Junqueira, Rio Mau, Arcos,

Casais, Bagunte e Outeiro Maior, no concelho de Vila do Conde, Balazar e Gandra, no concelho de

Póvoa de Varzim, Sapugal e Vilarinho das Cambas no concelho de Famalicão.

No início do traçado em estudo, são dominantes as áreas agrícolas, essencialmente na várzea

do rio Este, intercaladas por algumas manchas de pinheiro bravo e eucalipto de pequena dimensão.

As zonas de declives mais acentuados apresentam ocupação florestal dominante, com base nas

mesmas espécies. No seio desta manchas florestais, surgem algumas parcelas agrícolas, por vezes
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de razoável dimensão. No trecho final, o terreno apresenta algumas manchas agrícolas e de

matos/incultos, compreendidas entre áreas residenciais e industriais, em Vilarinho das Cambas.

Em termos de impactes verifica-se que no primeiro troço a Alternativa A1V será implantada

sobretudo em áreas florestais, por outro lado a Solução A percorre em muito maior extensão o vale

do rio Este, onde a ocupação agrícola é dominante. No segundo troço, constata-se que a Alternativa

A2 afectará Áreas Sociais, enquanto a Solução A, se desenvolve em áreas agrícolas e florestais,

ocupando uma maior área total. Poderemos então considerar o percurso que acompanha a

Alternativa A1V seguido da Solução A o que irá ocupar menos área agrícola e mais área florestal,

sem interferir tanto com áreas sociais. No entanto é o mais extenso, o que ocupa maior área, não

sendo a opção por esta solução imperativa.

No que diz respeito aos Sistemas Ecológicos, a zona litoral norte do país apresenta pouco

valor do ponto de vista da conservação das espécies animais e vegetais. Durante o trabalho de

campo, foram identificadas as seguintes unidades: áreas florestais - manchas de pinhal dominadas

por pinheiro bravo ou por eucalipto, constituindo frequentemente matas mistas, campos agrícolas e

prados, meio urbano e vegetação ripícola.

Os impactes resultantes da construção dos Sublanços, verificam-se tanto na fase de

construção como de exploração da via. Na fase de construção prevê-se um aumento da perturbação

provocada pelo aumento dos níveis de ruído e presença humana, destruição do coberto vegetal,

aumento do efeito barreira e aumento da frequência de mortes por atropelamento. Considera-se, de

uma forma geral que os impactes negativos durante a fase de construção são reduzidos a

moderados e parcialmente reversíveis. Na fase de funcionamento, os impactes negativos, para além

do efeito barreira devido à presença física da via, serão reflexo da circulação rodoviária, que

originará um aumento dos níveis de perturbação (impacte negativo moderado face ao baixo valor da

zona em estudo), da frequência de atropelamento e agravamento do risco de incêndio, nalgumas

zonas florestais adjacentes à estrada.

A análise da situação de referência, bem como dos traçados não permite distinguir as

diferentes soluções, no que respeita à fauna ou à flora. Face a estes resultados e considerando ainda

o facto dos valores ecológicos da área de estudo se encontrarem muito degradadas, julga-se que

este descritor não deverá pesar na selecção de alternativas.

Apesar do reduzido valor da área em estudo para a conservação da natureza, propõem-se

algumas medidas que permitirão minimizar os impactes negativos originados pela implementação da

via, nomeadamente: instalação de estaleiros e acessos fora das áreas florestais e das áreas

adjacentes às linhas de água, manter faixas limpas de vegetação e de material lenhoso paralelas ao

traçado, em zonas em que a estrada não se desenvolva em escavação, vedação da via com rede de

malhagem progressiva, colocada sobre o solo ou ligeiramente enterrada e eventual adaptação das
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passagens hidráulicas para a passagem de fauna terrestre, que deverá ser revista em fase de

projecto de execução.

Em termos de Património identificaram-se na área de influência do traçado alguns sítios de

interesse patrimonial, sendo de destacar ao longo da Solução A: algumas cerâmicas do período

castrejo, pequenos fragmentos de cerâmica de fabrico micáceo, característicos da Idade do Ferro,

conjunto significativo de tegula romana, indiciando a existência de um casal romano, a igreja de S.

Cristóvão de Rio Mau, belo exemplo da arte românica desta região, datado de meados do século XII

e classificado como Monumento Nacional e um caminho antigo, localmente tido como um dos

caminhos de Santiago.

Ao longo da Alternativa A1V é de destacar o Monte da Cividade que abriga um importante

povoado da Idade do Ferro, com romanização, que ostenta várias linhas de muralhas, sendo

Monumento Nacional e a Quinta dos Cavaleiros, um interessante conjunto senhorial que apresenta

torre de raiz medieval bem como habitação e conjunto de anexos agrícolas. Esta Quinta encontra-se

em vias de classificação. O traçado não interfere com o seu perímetro de protecção.

No segundo trecho do traçado não se identificaram sítios de interesse patrimonial.

Os impactes resultam nalguns casos da afectação directa dos elementos patrimoniais

identificados e noutros da proximidade da nova infra-estrutura.

Recomenda-se que em fase de projecto de execução se proceda a uma prospecção rigorosa

do corredor de implantação do traçado, acompanhada pontualmente de sondagens geofísicas caso

as características e volume dos materiais assim o aconselhem. No caso de ser escolhida a Solução

A deverá proceder-se à integração paisagística da Igreja românica de Rio Mau. Em fase de obra

deverá ser acompanhada a desmatação, bem como as escavações das camadas superficiais de

solo, em especial próximo da área de protecção do Monte da Cividade, com o objectivo de precaver

o eventual aparecimento de necrópoles ou casais de época romana na sua periferia

Da análise efectuada conclui-se que no primeiro trecho é preferível a Solução A, sendo

indiferente a opção pela Solução A ou Alternativa A2 no 2º trecho.

Analisando a Paisagem em estudo, de uma forma global, podem identificar-se duas unidades

de paisagem: o vale e o monte. Os vales mais importantes surgem associados ao rio Este, ao ribeiro

de Friães, junto à povoação de Outeiro Maior, ribeiro de Fradelos, desenvolvendo-se paralelamente

à povoação com o mesmo nome e ribeiro do Beleco, localizado no troço final do traçado, a sul de

Vila Nova de Famalicão. Esta unidade de paisagem caracteriza-se, regra geral, por uma média a

elevada qualidade visual e média a baixa absorção visual. O monte surge associado a cotas mais

elevadas, apresentando uma ocupação do solo predominantemente florestal. Trata-se de uma

unidade em que predomina a qualidade visual média a baixa e a elevada a média absorção visual.
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Os principais impactes sobre a paisagem, resultam quer das ocorrências de projecto mais

significativas, como sejam os nós, ligações, aterros e escavações, que pela sua extensão e altura

provocam uma alteração significativa e irreversível no ambiente visual em que se inserem, quer das

características do próprio ambiente visual, da qualidade e absorção visual que lhe estão associadas.

A nível pontual, verificamos que em relação ao primeiro troço a Solução A apesar de possuir

mais um nó, não atinge as alturas de escavação e aterro da Alternativa A1V. Analisando as

características do ambiente visual em que se inserem os traçados, verifica-se que até cerca do km

10+000, estes acompanham, em grande parte do seu trajecto, o vale do rio Este. A esta unidade de

paisagem correspondem as zonas de maior qualidade e menor absorção visual. É de realçar que as

ocorrências de projecto de maior dimensão e extensão da Alternativa A1V, com particular destaque

para a escavação com cerca de 600 m e cerca de 18 m de altura, apesar de ser em área de floresta,

pela sua exposição apresenta média absorção visual, o que faz aumentar a magnitude deste

impacte. Assim, conclui-se que no primeiro trecho a Alternativa A1V é menos favorável do que a

Solução A.

No segundo trecho, verifica-se que as características do ambiente visual são mais idênticas.

No entanto existem pequenas diferenças: a Solução A atravessa áreas de maior absorção visual

(espaços florestais) e de qualidade visual média, encontrando-se mais exposta a sul, virada às

povoações a norte da Freguesia de Ribeirão. A Alternativa A2 atravessa maior percentagem de

áreas de baixa qualidade visual e de média a elevada absorção visual, à excepção da zona perto de

Vilarinho das Furnas que se encontra muito exposta às povoações a sul de Vila Nova de Famalicão e

dos espaços sociais que atravessa. Assim, conclui-se que, embora de forma marginal, a Solução A é

mais vantajosa do que a Alternativa A2.

A minimização dos impactes sobre a paisagem, passa em primeiro lugar pela selecção do

traçado que provoque o menor impacte sobre a paisagem e em seguida pela implementação de um

adequado projecto de integração paisagística, promovendo a reconstituição da floresta afectada,

aquando da construção da via, com espécies a seleccionar prioritariamente da flora espontânea da

região, preservando as margens das linhas de água, na fase de construção e sua recuperação

quando afectadas, plantando cortinas arbóreo-arbustivas nos taludes com espécies de crescimento

rápido para protecção das habitações.

A análise das cartas de Condicionantes e Ordenamento dos concelhos atravessados (Vila do

Conde, Póvoa de Varzim e Vila Nova de Famalicão) revelou que os traçados se encontram

parcialmente previstos nestas cartas. A análise das mesmas permite concluir que é na zona de vale

correspondente à primeira metade do troço que ocorrem as manchas mais significativas de RAN (Reserva

Agrícola Nacional), atravessando a Solução A mais 0,6 ha do que a Alternativa A1V no primeiro troço. No

segundo troço as alternativas em estudo não são tão diferenciadas. Verifica-se que a Solução A,

provocará a destruição de uma área ligeiramente inferior de solos da RAN, relativamente à Alternativa A2
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(cerca de 0,15 ha). Atendendo ao total das opções de percursos, verificamos que o mais favorável é a

Alternativa A1V/Solução A.

Relativamente à afectação de áreas de REN (Reserva Ecológica Nacional) a Solução A é a

que implica menores impactes nesta estrutura de ordenamento biofísico, ao passo que a Alternativa

A1V/A2 se destaca como a de maior impacte. No entanto a maior parte da área afectada pela

Alternativa A1V, já se encontra prevista no espaço canal de protecção a estruturas viárias propostas

no PDM de Vila do Conde.

Verificar-se-ão alterações dos usos actuais e dos usos previstos pelos proprietários dos

terrenos afectados. Dado que os Espaço Canal previstos nos PDM não coincidem em toda a

extensão com os corredores em análise podem ocorrer duas situações: uma que afectará os

indivíduos que, não tendo o seu terreno englobado no espaço Canal de protecção à infra-estrutura,

criaram expectativas de uso que serão agora inibidas (referimo-nos principalmente aos espaços

englobados nos Espaços Urbanizáveis, Espaços de Expansão de Aglomerados e Espaços

Industriais); outra que afectará os proprietários cujo terreno se encontrava incluído no Espaço Canal

e que por esse motivo não projectaram outro tipo de utilização por ela já estar inibida à partida.

Considerando os impactes sobre o ordenamento do território a Alternativa A1V/ Solução A, é a

mais favorável, dado ocupar menos área de espaços urbanos e urbanizáveis e espaços agro-

florestais, e coincidir em maior extensão com o espaço canal previsto para as vias propostas nos

PDMs.

Apesar dos impactes negativos referidos, é clara a necessidade de proceder à construção de

uma via vocacionada para o tráfego de ligação regional que privilegie uma ligação rápida e segura

entre Póvoa de Varzim e Murça, com passagem por Famalicão, Guimarães, Fafe e Vila Pouca de

Aguiar. Deste ponto de vista os Sublanços em análise trarão benefícios ao nível do ordenamento do

território, permitindo o descongestionamento das actuais estradas e permitindo a sua requalificação,

bem como dos espaços envolventes.

Tendo em conta os impactes sobre as condicionantes e sobre o ordenamento, e a necessidade

de construção desta via, a Alternativa A1V seguida da Solução A é a que surge como mais

favorável.

De modo a minimizar os impactes negativos, recomenda-se que na fase de construção, devem

ser evitados os locais sensíveis, nomeadamente zonas de RAN ou REN, para a instalação de

estaleiros; os vários municípios envolvidos deverão rever a sua estratégia de ordenamento e

deverão proceder ao controlo do uso do solo, de modo a não permitir o encosto à via de espaços de

urbanização ou outros que provoquem conflito de usos.

A Socioeconomia da região onde se inserem os sublanços, em análise, caracteriza-se por um

crescimento populacional significativo e uma forte industrialização.
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Os impactes sobre a Socioeconomia, resultantes da implementação do projecto,

independentemente do traçado escolhido, podem dividir-se em impactes positivos e negativos. Entre os

impactes positivos destacam-se as melhorias na rede viária regional e nacional, com a consequente

diminuição dos tempos de viagem e custos de combustível, aumento da acessibilidade e da segurança na

circulação rodoviária. Durante a fase de construção, o emprego de mão-de-obra local, assim como durante

a fase de exploração, se bem que de forma menos significativa, será também um benefício para as

populações residentes, para além do reflexo no pequeno comércio, essencialmente, na fase de construção

e a indução de outras actividades produtivas, na fase de exploração.

Os impactes negativos prendem-se, por seu turno, com as expropriações, demolições,

alteração de usos, destruição de parcelas com produção agrícola ou florestal, diminuição da

produtividade das culturas, introdução do efeito barreira entre comunidades ou parcelas agrícolas,

impacte visual e aumento da incomodidade. Assim, considera-se que o impacte, no que toca ao

efeito barreira e apesar das inúmeras obras de arte previstas, é negativo, de magnitude moderada e

irreversível, para qualquer uma das alternativas em estudo.

Do ponto de vista do grau de proximidade e/ou interferência directa com estruturas urbanas,

habitações ou outro tipo de instalações (nomeadamente, agrícolas, industriais, comerciais ou outras)

as soluções são equivalentes em termos de impactes, ou seja, são consideradas de magnitude

elevada de duração permanente e de efeito irreversível. Deste ponto de vista, no início do traçado as

duas soluções são equivalentes, mas no final do traçado, é nítida a vantagem da Solução A dado

que não interfere com qualquer tipo de área social. Relativamente à interferência com a actividade

agrícola a Alternativa A1V surge como mais favorável por implicar uma menor área afectada,

poupando 4,11 ha relativamente à Solução A; no restante traçado a Solução A surge como mais

favorável por implicar uma menor área afectada, poupando 0,88 ha relativamente à Alternativa A2.

Assim sendo, a avaliação de alternativas segundo os pontos de vista em análise, e de uma forma

global, aponta para uma preferência pela Alternativa A1V/Solução A.

Como medidas de minimização dos impactes sobre a Socioeconomia, sugere-se que a

implantação do traçado evite, na medida do possível, cortes nas propriedades, procurando percorrer

os limites das mesmas. E finalmente prever, no projecto de execução, um número adequado e

suficiente de passagens inferiores ou superiores, no sentido de minorar o impacte causado pelo

efeito barreira nos restantes caminhos que constituem o sistema viário da região, dado que está

previsto o restabelecimento de todas as estradas nacionais, municipais e caminhos.

4  -  CONCLUSÕES

A construção dos Sublanços entre Póvoa do Varzim e Famalicão, integrados na Concessão

Norte e considerados no Plano Rodoviário Nacional, produzirá melhorias a vários níveis, pelo

aumento da acessibilidade, essencialmente junto aos nós, maior facilidade de escoamento de
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produtos, o que poderá promover a instalação de novas actividades, redução dos tempos de viagem

e custos de combustível, poupança de materiais e maior segurança na circulação viária. Como

impacte positivo há ainda a referir a melhoria significativa das condições ambientais junto às actuais

vias, nomeadamente, ao nível do ambiente sonoro e segurança na circulação automóvel e pedonal.

Assim, verificar-se-á uma melhoria bastante significativa da acessibilidade local e sobretudo

intra-regional uma vez que as vias que actualmente asseguram a ligação entre a orla costeira e o

interior, nomeadamente a EN 206, encontram-se muito saturadas de tráfego, sendo bastante

deficientes, quer do ponto de vista do serviço prestado, quer do ponto de vista da segurança das

populações locais. Esta é assim, uma ligação de extrema importância do ponto de vista do

desenvolvimento socioeconómico da região uma vez que permitirá:

§ Contribuir, para a aproximação entre dois pólos de desenvolvimento importantes como são

a Póvoa do Varzim e Famalicão, entre os quais é assim mais fácil a optimização de

sinergias;

§ Simultaneamente, esta nova via, ao permitir a ligação ao IP 9, ao IP 3 e ao IP 4 através

quer do lanço do IC 5 já construído, quer dos restantes lanços que constituem a rede de

auto-estradas da região, vem proporcionar uma melhoria muito importante nas ligações

entre o interior e o litoral, a um nível regional, com repercussões a nível nacional.

Estes impactes positivos, com reflexo ao nível socioeconómico, são contudo acompanhados

de impactes negativos, alguns deles elevados e irreversíveis. Entre os descritores analisados,

apenas sofrerão impactes negativos, elevados:

§ Ambiente Sonoro, pois os traçados aproximam-se nalguns troços de utilizações sensíveis ao

ruído, onde mediante a implementação de medidas de controle de ruído, este será minimizado;

§ Ocupação do Solo, em resultado da afectação de parcelas agrícolas, sobretudo no 1º

trecho da Solução A, e de áreas urbanas, destacando-se a actividade agrícola como a

mais afectada relativamente à importância e grau de desenvolvimento que apresenta na

região.

De entre os descritores analisados, sofrerão impactes moderados ou reduzidos a

moderados os seguintes:

§ Geomorfologia, devido fundamentalmente aos elevados volumes de terras

movimentados em obra, nos aterros e escavações;

§ Geologia, pela proximidade a uma pedreira situada próximo do km 2+000;

§ Solos e Reserva Agrícola Nacional, pela compactação e ocupação de solos de elevado

potencial agrícola, muitos deles englobados na Reserva Agrícola Nacional;

§ Recursos Hídricos e Qualidade da Água, pela possibilidade de provocar afectação dos

sistemas aquíferos da região devido à água de escorrência do pavimento;
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§ Qualidade do Ar, devido à diminuição pontual de parâmetros de qualidade do ar, sem no

entanto atingir os valores limite previstos na legislação, em resultado do elevado tráfego

previsto e da implantação de alguns troços da via em situação pouco favorável à dispersão

de poluentes atmosféricos;

§ Património Cultural, essencialmente pela proximidade da via a elementos de elevado valor

patrimonial, de entre os quais são de destacar a Igreja românica de Rio Mau, do qual se

aproxima a Solução A no primeiro trecho do traçado, o Monte da Cividade e a Quinta dos

Cavaleiros, do qual se aproxima a Alternativa A1V, todos classificados como Monumentos

Nacionais ou em vias de classificação;

§ Paisagem, resultado das alterações do relevo e do ambiente visual provocadas pela

construção de nós, aterros e escavações, necessários à implementação do projecto;

§ Condicionantes e Ordenamento, pela afectação de Reserva Ecológica Nacional e

interferência com os Planos Directores Municipais dos concelhos atravessados, uma vez

que os traçados propostos nem sempre coincidem com os espaços canal previstos;

§ Socioeconomia, devido à afectação de habitações, alteração de usos, destruição de

parcelas agrícolas, onde se desenvolve a actividade agrícola e florestal e ao efeito barreira

entre comunidades e entre parcelas agrícolas.

Por último, prevêem-se impactes reduzidos para os seguintes descritores:

§ Clima, dadas as condições de traçado da via em relação à orografia e condições climáticas

locais;

§ Sistemas Ecológicos, considerando o facto dos valores ecológicos da área de estudo se

encontrarem muito degradados.

Da análise comparativa efectuada verifica-se que alguns dos descritores ambientais, ou

porque os impactes esperados não são significativos, ou porque sendo significativos, a afectação

prevista é semelhante nas diversas soluções de traçado, não conclui pela escolha de um dos

traçados. São concretamente os que se referem à Geologia, Qualidade do Ar, Sistemas Ecológicos e

Clima, apenas na primeira parte do traçado.

Assim, considerando apenas a primeira parte do traçado, verifica-se que apontam como

devendo optar-se pelo traçado da Solução A os que se relacionam com a Geomorfologia (devido à

necessidade de menores movimentos globais de terras), com a Paisagem (pelo facto de a escavação

com cerca de 600 m de extensão que ocorre na Alternativa A1V se localizar numa área de elevada

sensibilidade visual), com o Património (uma vez que se prevêem impactes mais significativos

associados à Alternativa A1V, de mais difícil minimização, particularmente a travessia da Quinta dos

Cavaleiros e a proximidade ao Monte da Cividade) e com a REN, devido a afectar menor área

classificada como tal.
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Por outro lado, os descritores que estudam a afectação dos Recursos Hídricos e Qualidade da

Água, Ambiente Sonoro, Solos e RAN, Ocupação do Solo, Ordenamento e Socioeconomia, apontam

como mais favorável a opção pela Alternativa A1V, devido sobretudo à menor afectação de áreas

sociais e de RAN e com ocupação agrícola e maior ocupação de áreas florestais.

Na segunda parte do traçado, a Geomorfologia e os Recursos Hídricos, apontam para a

Alternativa A2 como o traçado mais favorável, em resultado de o traçado ser menos extenso,

prevendo-se menores movimentos globais de terras, por um lado e por outro por se afastar mais da

captação para abastecimento público de Beleco.

Por sua vez, os descritores Solos e RAN, Clima, Ambiente Sonoro, Ocupação do solo,

Paisagem, REN, Ordenamento, e Socioeconomia, optam neste trecho, pela Solução A, dado se

afastar mais de estruturas urbanas, e de solos agrícolas.

De forma a auxiliar a tomada de decisão procedeu-se à elaboração de uma Carta Síntese de

Impactes – Figura 3, onde se apresenta de uma forma gráfica aproximada a síntese dos impactes

sobre o território marginal às soluções de traçado em análise, para melhor visualização dos mesmos.

Como conclusão final é possível referir que não se prevêem impactes muito significativos na

generalidade dos descritores ambientais estudados, sendo as soluções relativamente equilibradas

em termos de impactes esperados. Em termos de balanço global, enquanto no segundo trecho a

Solução A se afigura como o corredor mais favorável, no primeiro trecho existem diferenças

significativas na avaliação dos diversos descritores, tornando-se mais difícil a opção pela Alternativa

A1V ou pela Solução A. De facto enquanto a Solução A provoca maiores impactes em relação à

ocupação dos solos agrícolas com as consequentes implicações socioeconómicas, a Alternativa A1V

provoca impactes mais significativos a nível de geomorfologia, do património e da paisagem devido

às grandes alterações de relevo que provoca.

Por fim, refere-se que as medidas minimizadoras recomendadas e a implementar, quer em

fase de projecto de execução, quer em obra, farão com que os impactes residuais sejam

generalizadamente reduzidos a moderados, qualquer que seja o corredor seleccionado.

Lisboa, Abril de 2001

ARQPAIS, Consultores de Arquitectura Paisagista e Ambiente, Lda.

P’ Otília Baptista Freire
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Figura 3 – folha 1/2 - SÍNTESE DOS IMPACTES
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Figura 2/2 - SÍNTESE DOS IMPACTES
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