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1 - INTRODUÇÃO
O presente documento constitui o Resumo Não Técnico do Estudo de Impacte Ambiental (EIA)
dos Sublanços Barcelos - Braga Oeste (A3) – Braga (Ferreiros), da A11/IC14 – Esposende
/Barcelos/Braga, incluído na Concessão de Auto-estradas do Norte, tendo sido adjudicado pela
Concessionária AENOR à ARQPAIS, Consultores de Arquitectura Paisagista e Ambiente, Lda., que
integra a equipa de projecto da ENGIVIA – Consultores de Engenharia, Lda..
A análise ambiental 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.
Em termos de antecedentes, o projecto em estudo, e após a sua inclusão na Concessão de
Auto-estradas do Norte, teve uma primeira versão em Julho de 1999, tendo sido objecto de EIA e
posterior processo de Avaliação de Impacte Ambiental (AIA), nos termos da legislação então em
vigor. O parecer emitido pela CA, com despacho do MAOT, datado de Fevereiro de 2000, foi desfavorável
ao projecto, tendo considerado que este provocava impactes significativos sobre o ambiente.
Assim, de acordo com instruções do Concedente (representado pelo Instituto de Estradas de
Portugal - IEP), a AENOR procedeu a uma revisão dos traçados, com maior incidência na Solução
Base, tendo proposto uma nova solução, designada por Solução Alternativa, acompanhada da
respectiva análise ambiental a fim de ser submetida de novo a processo de AIA.
Assim, os traçados agora em análise, resultam, por um lado, das observações patentes no
Parecer da Comissão de Avaliação, da Consulta Pública e dos próprios pareceres do IEP e, por
outro, de uma afinação do traçado, proposta pela equipa de projecto, resultante do aumento de
detalhe e de conhecimento concreto do terreno, que advêm de já se terem feito os levantamentos
topográficos de campo e a prospecção geotécnica correspondente à fase de Projecto de Execução.
Nesse sentido foi elaborado um Relatório Complementar e Rectificativo ao Estudo de
Impacte Ambiental (EIA) da Fase de Estudo Prévio, o qual foi efectuado com vista ao cumprimento
da actual legislação em vigor sobre Avaliação de Impacte Ambiental, nomeadamente o Dec-Lei nº
69/00, de 3 de Maio, devendo constituir uma peça integrante do actual processo de AIA.
O Relatório agora apresentado, tem por objectivo analisar as implicações ambientais do
projecto do Sublanço 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. No caso do Nó
de Braga Oeste a faixa de desenvolvimento do projecto é de 650 m.
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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.

2 - O PROJECTO EM ESTUDO
2.1 - Introdução
Tendo em conta os estudos anteriores, nomeadamente o projecto de Julho de 1999, e o
Parecer da Comissão de Avaliação do respectivo EIA, introduziram-se algumas alterações ao
projecto, designadamente:
Ponte na travessia do rio Covo em substituição do aterro e passagem hidráulica abobadada.
Alternativa entre o km 4+450 e o km 6+550 da Solução Base, a fim de reduzir a interferência
com a ribeira de Selores.
Ponte na travessia do rio Labriosca, associada ao rebaixamento do aterro, substituindo a
estrutura abobadada anteriormente prevista.
Na versão actual da Geometria do traçado considerou-se a supressão do Nó de Braga
(Ferreiros), por ter sido retirado do âmbito da Concessão, dado que o mesmo se encontra
agora inserido no âmbito da empreitada da Variante à EN14: Circular Sul de Braga – Braga
(Estação), lançada pelo ICOR.

2.2 - Enquadramento do Projecto
O lanço em análise faz parte da Concessão Norte, que integra 170 km de auto-estradas
concessionadas pelo Estado à AENOR, distribuídas pela A7 e pela A11:
A7: Póvoa de Varzim – Famalicão – Guimarães – Fafe – IP 3 (V. P. Aguiar) (99 km)
A11: Esposende – Barcelos – Braga – Guimarães – IP4/A4 (71 km)
Através destas duas auto-estradas a Concessão Norte interliga todas as grandes vias
rodoviárias da Região Norte a saber:
IC1 - em Póvoa de Varzim (A7) e em Esposende (A11)
IP1/A3 - em Famalicão (A7) e em Braga (A11)
IP4/A4 - entre Penafiel e Amarante (A11)
IP3 - em Vila Pouca de Aguiar (A7)
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Ou seja, a Concessão Norte, para além dos concelhos que directamente atravessa, estende a
sua influência a uma vasta zona da Região Norte, nomeadamente a Viana do Castelo, Porto, Vila
Real e Chaves.
O lanço da Auto-estrada A 11 / IC 14, destina-se a ligar o IC 1 a sul de Esposende (Apúlia) a
Braga, passando por Barcelos. Em termos gerais, o lanço desenvolve-se com uma orientação
poente/nascente, a sul do rio Cávado, sendo constituído por 4 sublanços assim discriminados:
IC 1 (Apúlia) – EN 205 (existente, a integrar na Concessão)
EN 205 – Barcelos
Barcelos – Braga Oeste (A3)
Braga Oeste (A3) – Braga (Ferreiros)
A presente Geometria do Traçado incide nos Sublanços Barcelos – Braga Oeste (A3) – Braga
(Ferreiros) com a extensão aproximada de 14,5 km, quer se trate da Solução Base, da Solução
Variante ou da Solução Alternativa entre os km 4+450 e 6+505.
Na Figura 1 apresenta-se o enquadramento regional da Concessão e do projecto em estudo,
enquanto na Figura 2 se apresenta a implantação dos traçados em estudo sobre a Carta Militar.
O presente documento diz respeito, como referido anteriormente, aos Sublanços Barcelos – Braga
Oeste (A3) – Braga (Ferreiros), cujos traçados estão implantados nos concelhos de Barcelos e Braga.
Têm o seu início no fim do sublanço anterior (EN 205 – Barcelos), após o nó de Barcelos, na
freguesia de rio Covo (Santa Eugénia), concelho de Barcelos, e percorre as freguesias de Gamil,
Adães, Areias de Vilar, Encourados e Martim onde, ao km 10,0 está implantado o Nó de Braga Oeste
(que faz a ligação, a sul à EN 103 e a norte à A3/IP1). Seguidamente penetra no concelho de Braga
na freguesia de Cabreiros, percorrendo as freguesias de Passos (São Julião), Sequeira e Ferreiros,
onde termina, aproximadamente ao km 14,5, como se pode observar na Figura 3.

2.3 - Justificação do Projecto
Nos termos do Plano Rodoviário Nacional (Dec. Lei nº 222/98, de 17 de Julho), o IC 14 inserese 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 14 é
um eixo viário transversal que liga um centro urbano de influência concelhia (Barcelos) e um centro
urbano de influência supraconcelhia (Braga) a dois eixos viários longitudinais, o IP 1 e o IC 1.
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Figura 1 - Enquadramento regional do projecto em estudo
Fonte: Instituto de Estradas de Portugal e AENOR
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Nos termos do PRN 2000, “as estradas que integram a rede nacional complementar devem
assegurar condições de circulação relativamente estáveis, tendo por isso características rodoviárias
específicas, nomeadamente duas faixas de rodagem, nós desnivelados e vedação ao longo de toda a
via, não permitindo entradas laterais na estrada sem ser nos nós.
Presentemente, as funções deste lanço do IC 14 são desempenhadas pela EN 103, que tem
um perfil transversal com 6,0 m de faixa de rodagem, não é vedada, apresenta grande ocupação
marginal edificada e inúmeras serventias, e nela coexistem todos os tipos de trânsito (pedonal,
agrícola, motorizado local e 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.
Isto significa que as condições de circulação oferecidas pela EN 103 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, visto que a taxa de motorização actual no distrito é ainda bastante
inferior à média europeia, o que mostra bem o potencial de crescimento de tráfego ainda existente.
É também de referir que o objectivo do PRN 2000 de oferecer um nível de serviço C neste
itinerário, em face da procura existente, só poderá ser atingido com a construção de uma nova via com
características de auto-estrada, como está previsto no seu Artº 5º. Para além disso, o Contrato de
Concessão assinado pelo Governo Português e pela AENOR impõe características às auto-estradas da
Concessão Norte ainda mais exigentes que as previstas no PRN 2000, obrigando a garantir o nível de
serviço B em lugar de C. Ou seja, as considerações que justificam a necessidade deste novo itinerário à
luz do PRN 2000, são aplicáveis à Concessão Norte com ainda maior pertinência.

2.4 - Descrição do Projecto
A definição dos traçados foi condicionada, fundamentalmente, pela ocupação edificada existente,
pela Serra de Airó, pelas elevações de Caldas e S. Filipe e ainda o grande desenvolvimento das
aluviões de cobertura associadas às ribeiras de Espinheira, Selores e Labriosca.
Como referido anteriormente, a versão actual da Geometria de Traçado desenvolveu a Solução
Base do Projecto de Julho de 1999, mantendo-se a Solução Variante, conforme instruções do IEP.
Apresenta-se ainda na actual revisão uma Solução Alternativa pontual à Solução Base, que se
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desenvolve entre os km 4+400 e 6+550 a fim de testar a possibilidade de minorar a interferência com
a ribeira de Selores.
A Solução Base inicia-se no fim do sublanço anterior e desenvolve-se, predominantemente, na
direcção ENE até cerca do km 7,0, em termos gerais paralelamente ao rio Cávado, passando a sul do
rio Covo e de Areias de Vilar e a norte de Gamil, Adães e Encourados. A partir do km 7,0 desenvolvese na direcção nascente, passando a norte de Martim e a sul de Cabreiros, e transpõe a A3 ao km
11,3. Entre a A3 e Braga, o traçado insere-se no vale situado a sul da elevação de Caldas e a norte
de Sequeira, terminando no nó com a Variante à EN 14, nas proximidades de Braga junto a Ferreiros.
A Solução Alternativa à Solução Base desenvolve-se entre os km 4+450 e 6+550, apresentando
menos 45 m de extensão, correspondendo a uma pequena ripagem para norte da Solução Base,
destinada a minorar a interferência desta com a ribeira de Selores.
A Solução Variante teve, desde o início, a principal finalidade de testar a possibilidade de evitar
a interferência com a cerca do Convento de Areias de Vilar, e desenvolve-se a sul da Solução Base
entre os km 2,5 e 6,0, sensivelmente. O respectivo traçado passa a sul da povoação de Estrada Velha,
e transpõe duas vezes a EN 103, ao km 4,6 e ao km 5,6. O trecho com traçado diferenciado estende-se
entre os km 2+110 e 6+596 da Solução Base, apresentando menos 180 m de extensão.
Nestes sublanços prevê-se a execução do Nó de Braga Oeste, ao km 10,0, do tipo rotunda
desnivelada, que liga a A11 à A3 e à EN 103. Este nó implica o reposicionamento para sul da praça de
portagem actual do nó da A3, de modo a poder servir as duas Concessionárias, BRISA e AENOR.
De referir que em relação à Geometria do Traçado anteriormente entregue, o nó de Braga
(Ferreiros) foi retirado desta concessão por indicação do IEP, fazendo agora parte da Variante à EN
14. Para além disso, prevê-se ainda a construção de uma praça de portagem de plena via entre o nó
de Braga Oeste (A3 / A11) e o final do traçado em Braga (Ferreiros).
Neste Sublanço são restabelecidas as Estradas Nacionais 103, 103-2, 205-4, as Estradas
Municipais 563 e 558, os Caminhos Municipais, 1320, 1095 e 1092 e 11 Caminhos Rurais. O
Sublanço transpõe ainda o Caminho de Ferro e a A3 – Braga / Valença ao km 11,3.
Os traçados em estudo situam-se em plena bacia hidrográfica do rio Cávado. As soluções
intersectam praticamente as mesmas linhas de água sendo as mais significativas o rio Covo, ribeira
da Espinheira, ribeira de Selores, rio Labriosca e rio Torto. Todas as linhas de água intersectadas,
afluentes e subafluentes da margem esquerda do rio Cávado, são restabelecidas no Projecto de
Drenagem, estando prevista a construção de um total de 23 aquedutos para a Solução Base, 21 no
caso da Solução Alternativa e 22 na Solução Variante.
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O restabelecimento das circulações interferidas envolve a transposição da Auto-Estrada
através de passagens superiores e inferiores, associadas à construção de pequenos trechos de
estradas com características diversas consoante o tipo de via a restabelecer, e ainda de caminhos
paralelos para garantia de acesso a todas as propriedades que ladeiam a auto-estrada.
Na Solução Base, para transposição da plena via da auto-estrada, prevê-se a execução de 22
restabelecimentos. No trecho da Solução Variante, onde o traçado diverge da Solução Base, estão
previstos 5 restabelecimentos. No trecho da Alternativa com traçado diferenciado estão previstos 3
restabelecimentos, podendo observar-se nos quadros seguintes as suas localizações.

Quadro 1 - Restabelecimentos. Solução Base
Nº Restab.

Via a Restabelecer

Quadro 2 - Restabelecimentos. Solução Alternativa

A 11 (km)

Obra de
Arte

Nº Restab.

Via a Restabelecer

A 11 (km)

Obra de
Arte
PS 7

1

CR

0+489,955

PS 1

7A

CR

3+846,228

2

EN 103

1+244,276

PS 2

8

CM 1092

4+416,000

PI 8

2A

EN

---

---

9

CR

4+725,000

PS 9

4

CR

2+213,000

PS 4

10

CR

5+514,896

PI 10

5

CM 1095

2+800,000

PS 5

11

EM 558

6+004,909

PI 11

6

CR

3+350,000

PA 6
PS 7

7

CR

3+846,228

7A

CR

---

---

8

CM 1092

4+416,000

PI 8

Quadro 3 - Restabelecimentos. Solução Variante

9

CR

4+725,002

PS 9

10

CR

5+514,896

PI 10

Nº Restab.

Via a Restabelecer

A 11 (km)

Obra de
Arte

11

EM 558

6+004,909

PI 11

12

CR

6+619,313

PI 12

6V
7V

CM 1095
CR

3+150,000
3+725,000

PS 6V
PA 7V

13

CR

7+118,219

PS 13

8V

CR

4+176,776

PS 8V

14

CR

8+161,271

PI 14

9V

EN 103

4+661,907

PS 9V

14A

CR

---

---

10V

EN 103

5+482,201

PI 10V

15

EN 205-4

8+461,695

PS 15

16

CM 1082

9+545,234

PS 16

16A

CM 1082

---

---

16B

CR

---

---

16C-AEC NÓ

CR

---

---

19

EM 563

10+412,331

PS 19

20

CR

10+735,601

PI 20

11+322,178

VIADUTO
S/A3

20A

CR

20B

CR

---

---

21

EN 103-2

12+363,751

PI 21
PA 22

22

CR

12+992,334

22A-AEC PV

CR

---

---

23

CM 1320

13+587,700

PS 23

24

CM

13+919,685

PS 24

24A

CR

---

---

24B
25

CR
CR

--14+305,572

--PI 25
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Os traçados em planta e em perfil longitudinal satisfazem a velocidade base de projecto de
120 km/h, prevendo-se um perfil transversal tipo com duas vias de tráfego em cada sentido,
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.
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.
De acordo com o Estudo de Tráfego elaborado, espera-se para o ano 2022 um Tráfego Médio
Diário Anual (TMDA) da ordem de 35.000 no Sublanço Barcelos - Braga Oeste (A3) e de 36.000 no
sublanço Braga Oeste (A3) – Braga (Ferreiros).

3 - CARACTERIZAÇÃO AMBIENTAL DA ÁREA DE ESTUDO E PRINCIPAIS IMPACTES
AMBIENTAIS. ANÁLISE COMPARATIVA DE SOLUÇÕES
Do ponto de vista geomorfológico, o relevo da área afectada pelo traçado caracteriza-se pelo
predomínio de formas suaves, desenvolvendo-se o traçado em ambiente aplanado. Contudo, os
relevos existentes são elevados, e expressam, em algumas situações, particular vigor, sendo de
referir a Serra de Airó e as elevações de Caldas e S. Filipe, bem como os vales dos rios Cávado, Covo
e Labriosca e ribeira de Selores.
Genericamente, os impactes sobre a geomorfologia originam-se sobretudo na fase de
construção, alterando-se a topografia preexistente, de forma directa e irreversível, da área afectada
pela implantação da via. Constata-se que genericamente a estimativa de volumes de escavação é
superior ao volume de aterros, o que implica ser necessário recorrer a vazadouros de materiais. Esse
diferencial é superior na Solução Variante. Entre as Soluções Base e Alternativa, a movimentação
global de terras é da mesma ordem de grandeza.
Na Solução Base, a passagem do rio Covo já não é efectuada através de um aterro, mas através
de uma ponte, o que contribui para a minimização significativa dos impactes a nível geomorfológico.
Um impacte significativo consiste igualmente na alteração dos sistemas de drenagem,
particularmente na ribeira de Selores. Este impacte é minimizado ao se propor a Solução Alternativa cujo
traçado se desenvolve a norte da Solução Base, implicando uma menor interferência com esta ribeira.
Tendo em conta a análise efectuada é possível concluir que, para o presente descritor a
Solução Alternativa é mais favorável em termos de impactes previsíveis.
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Em termos de Geologia, a maior parte da extensão dos traçados ocupa fundamentalmente
formações xistosas. São atravessados, ainda, manchas importantes de granitos e de aluviões. Os
impactes sobre a geologia são reduzidos, nas soluções em estudo.
No que diz respeito à Hidrogeologia os rebaixamentos do nível freático deverão ocorrer em
consequência da implementação do projecto, uma vez que este prevê a realização de aterros que
contribuirão para a diminuição do grau de infiltração e consequentemente diminuição da recarga de
aquíferos. No entanto, este impacte negativo diminui a sua importância pelo facto de as áreas a
impermeabilizar possuírem reduzida significância quando consideradas com as áreas de recarga dos
sistemas aquíferos em presença.
No que respeita à diminuição do nível freático devido às escavações importa referir que estes
rebaixamentos apenas se verificarão numa faixa na envolvente do traçado, que acompanha as áreas
onde as escavações serão efectuadas. Os rebaixamentos máximos que se poderão verificar nunca
ultrapassarão a altura da escavação a que diz respeito, sendo certo que o valor do rebaixamento
deverá diminuir rapidamente com o afastamento ao eixo do traçado.
Verifica-se que a construção de aterros diminui o grau de infiltração das formações geológicas,
afectando directamente os aquíferos subjacentes, baixando a sua capacidade de recarga. Como referido
anteriormente, o facto destas áreas serem reduzidas diminui a importância deste impacte negativo. Dado
que as áreas intervencionadas por aterros se prevêem sensivelmente superiores na Solução Variante,
esta é, deste ponto de vista, mais desfavorável, embora de forma pouco significativa.
Uma análise comparativa entre a Solução Base e Alternativa permite concluir que, para o
presente descritor a Solução Alternativa é mais favorável em termos de impactes previsíveis.
Quanto aos Solos, na área dos traçados em análise identificam-se solos de elevada aptidão
agrícola, localizados nas zonas mais planas, nomeadamente nas zonas de várzea, ao longo das
linhas de água principais (ribeiras de Espinheira e de Selores, rios Covo, Labriosca e Torto), e
armados em socalcos. A estes solos está associada a actividade agrícola de regadio, enquanto que
nos solos de menor aptidão agrícola ocorrem extensas áreas florestais de pinheiro e eucalipto,
pontuadas por pequenas áreas de matos. Muitos destes solos encontram-se englobados na Reserva
Agrícola Nacional, sendo as manchas de maior dimensão, as correspondentes aos Aluviossolos nas
várzeas das linhas de água anteriormente referidas.
As soluções propostas apresentam medidas relevantes do ponto de vista da minimização de
impactes sobre este descritor, nomeadamente as passagens sobre os rios Covo e Labriosca em que
serão construídas duas pontes, minimizando os impactes no que se refere à área de solos de aluvião
afectados e à drenagem natural.
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A análise dos traçados revelou que qualquer uma das soluções implica o atravessamento e a
ocupação de áreas relativamente vastas de solos de elevada aptidão agrícola, incluídos na Reserva
Agrícola Nacional. No entanto, a Solução Variante, embora ocupe uma menor área total, provocará a
destruição de uma área agrícola superior às soluções Base e Alternativa, ambas semelhantes em
termos da afectação de áreas incluídas na Reserva Agrícola Nacional.
Com o objectivo de minimizar os impactes gerados pela construção da via, adverte-se para a
necessidade de se proceder a uma escolha criteriosa do local de implantação dos estaleiros e locais
de empréstimo e depósito de terras, evitando-se os solos de melhor potencial produtivo,
especialmente os classificados na Reserva Agrícola Nacional. Após a conclusão dos trabalhos, as
áreas de solos de boa aptidão agrícola, temporariamente utilizadas, deverão ser recuperadas.
Dadas as condições de traçado da via em relação à orografia e condições climáticas, os
impactes no Clima devem ser considerados de magnitude muito reduzida.
Do ponto de vista dos Recursos Hídricos, os traçados em estudo encontram-se totalmente
implantados em terrenos da bacia hidrográfica do rio Cávado, na sua margem esquerda. As soluções
analisadas interceptam alguns afluentes importantes deste rio, nomeadamente, a ribeira de Selores,
ribeira da Espinheira, rio Covo e rio Labriosca.
Na fase de construção, poderão ocorrer impactes significativos nos recursos hídricos se se
verificar a interferência com furos ou poços na zona de S. Sebastião e na fase terminal do Sublanço.
Em termos de afectação de linhas de água, é importante mencionar que a Solução Alternativa
interferirá menos com a ribeira de Selores do que a Solução Base, na medida em que esta última
prevê o seu desvio e regularização. Relativamente às Soluções Base e Variante, a análise efectuada
permitiu constatar que as duas soluções são semelhantes, no entanto, dada a proximidade do rio
Cávado relativamente à Solução Base será pois de privilegiar a Solução Variante.
Relativamente à Qualidade das Águas, durante a fase de construção, os impactes serão
reduzidos e temporários.
Na fase de exploração, prevêem-se impactes de magnitude moderada a elevada na água para
consumo humano e moderada na água para rega, devido aos valores de poluentes estimados, tendo-se
obtido valores que justificam a tomada de medidas minimizadoras. Nesse sentido deverá ser efectuada
uma campanha de avaliação da qualidade da água antes das obras se iniciarem, bem como no primeiro
ano de exploração, e seguintes, verificando as consequências directas da exploração da estrada nas
linhas de água e águas subterrâneas. Caso se confirmem os valores estimados através destas
monitorizações, sugere-se a instalação de sistemas de retenção por forma a que sejam removidos os
níveis de poluição encontrados ou desviados os caudais das zonas mais sensíveis.
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Considera-se que para o descritor recursos hídricos as soluções Variante e Alternativa são as
mais favoráveis na medida em que se verifica um maior afastamento em relação ao rio Cávado e uma
menor interferência com a ribeira de Selores, respectivamente.
Pode concluir-se com uma certa margem de segurança, que os padrões de Qualidade do Ar
na região apresentam características rurais predominantes embora coexistentes com uma utilização
florestal, residencial dispersa e com actividade industrial. No entanto, as actividades industriais
identificadas apresentam-se como pouco significativas no que respeita a fontes geradoras de
poluição atmosférica dado que não necessitam de recorrer de forma exaustiva a processos de
combustão. Neste sentido, prevê-se que gerem níveis muito baixos de poluentes atmosféricos.
Referem-se ainda as vias de comunicação envolventes onde os parâmetros poderão subir
ligeiramente, embora se mantenham em níveis seguramente baixos.
Na fase de construção está-se perante um impacte temporário e reversível em todas as soluções.
Para as diferentes simulações efectuadas, o impacte provocado pelos traçados em análise na
qualidade do ar da região, limita-se às faixas laterais paralelas à via, não excedendo as três centenas
de metros, tendo um comportamento mais acentuado nas zonas limítrofes, diminuindo acentuada e
progressivamente com a distância à fonte emissora. Desta forma, a implantação do sublanço em
análise contribuirá 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. As simulações
desenvolvidas demonstram que as concentrações máximas esperadas no ar se situam sempre muito
abaixo dos valores guia estabelecidos pela legislação nacional, e que apenas excedem os valores
limite para situações pontuais e muito próximas do eixo da via.
Por último refere-se, que a entrada em funcionamento do sublanço irá provocar alguns
impactes positivos, embora de magnitude reduzida, nas povoações do concelho de Barcelos que
habitam nas áreas limítrofes da EN 103, devido ao descongestionamento de tráfego desta via, e à
consequente diminuição dos níveis de poluentes atmosféricos na sua envolvente.
Na fase de exploração a Solução Variante, que em grande parte acompanha uma área
habitada, concretamente junto de Estrada Velha, contrariamente ao traçado das Soluções Base e
Alternativa, que neste local, atravessam uma área densamente florestada, torna-se mais desfavorável
à dispersão dos poluentes atmosféricos. Assim pode dizer-se que a Solução Variante é menos
favorável em termos de preservação da qualidade do ar do que as restantes soluções.
O Ambiente Sonoro da área envolvente dos traçados, em análise, caracteriza-se por valores
típicos de zonas rurais e peri-urbanas. Constata-se que os locais afastados das vias de circulação
rodoviária apresentam um ambiente sonoro sossegado, enquanto que nas suas proximidades a
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perturbação no ambiente sonoro aumenta. As principais fontes de perturbação de ruído ambiente,
detectadas nas visitas efectuadas à área de implantação dos traçados e registadas nas medições
realizadas, são: naturais, tráfego rodoviário que circula nas vias rodoviárias existentes, e ruído
emitido pelas máquinas agrícolas.
O Sublanço em análise constitui-se como uma fonte de perturbação na qualidade do ambiente
sonoro. Atendendo ao volume de tráfego previsto, os níveis de ruído na sua imediata vizinhança,
serão variáveis em função do número e tipo de veículos em circulação, velocidade média a que os
mesmos se desloquem e eficácia das medidas de minimização implementadas. Dada a tipologia da
via em análise, é de prever que durante a fase de exploração a incomodidade devida à circulação
automóvel gere impactes negativos elevados sobre as utilizações sensíveis ao ruído, mais próximas
do traçado, nomeadamente, casas de habitação e aglomerados habitacionais. Recomenda-se, assim,
que os trabalhos de construção mais ruidosos a executar na proximidade das habitações sejam
restringidos ao período diurno (das 7h00 às 20h00).
O Projecto de Protecção Sonora, a realizar em fase de projecto de execução, identificará todos
os locais onde as medidas de minimização (nomeadamente barreiras acústicas) deverão ser
implementadas e que tipo de medida deverá ser adoptada, pelo que este projecto contribuirá para
uma redução muito significativa dos impactes esperados ao nível deste descritor. No caso concreto
do km 10+200 ao km 13+500, o projecto referido irá estudar os impactes cumulativos resultantes do
ruído da A11, EN 103 e A3.
A análise comparativa das soluções permitiu concluir que as soluções Base e Alternativa são
as mais favoráveis, em termos de impacte sobre o ambiente sonoro. Este facto deve-se à maior
concentração de edifícios nas proximidades do traçado Variante, enquanto as Soluções Base e
Alternativa percorrem uma área florestal mais a norte.
A nível da Ocupação do Solo, identificaram-se na área envolvente do traçado, áreas agrícolas
exploradas com culturas de regadio e com vinha na bordadura das parcelas, áreas florestais, áreas
sociais, existindo alguns núcleos residenciais consolidados e pontualmente, algumas zonas de mato.
A construção do Sublanço em estudo, implicará a completa alteração da ocupação actual do
solo numa área estimada em cerca de 83 ha, o que constitui um impacte elevado e irreversível que se
origina na fase de construção e se perpetua ao longo de toda a fase de exploração. O tipo de
ocupação mais afectado será o agrícola, onde é dominante a policultura tradicional de regadio, com
vinha em latada ou de enforcado na bordadura.
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Os impactes negativos mais significativos durante a fase de construção, embora de carácter
temporário e reversível, prendem-se com as dificuldades de acesso às parcelas e captação e
condução de água para rega, pisoteio pelos trabalhadores e maquinaria.
Na fase de exploração, os impactes negativos elevados e irreversíveis prendem-se com a
criação de parcelas sobrantes ou economicamente inviáveis, efeito barreira que se fará sentir,
principalmente, num acréscimo dos tempos de deslocação o que poderá conduzir ao abandono de
algumas áreas, diminuição da produtividade das culturas agrícolas nas áreas confinantes com os
aterros, devido a dificuldades de drenagem e aumento do risco de geada.
Uma análise comparativa entre a Solução Base e Variante permite concluir que, embora a área
total afectada pela Solução Variante, seja menor, as áreas agrícolas directamente ocupadas são
bastante superiores. De facto, enquanto a Solução Base, no troço não comum, tem prevista a sua
implantação, principalmente, em áreas florestais, a Solução Variante afectará áreas agrícolas mais
expressivas, revelando-se menos favorável.
Em relação às Soluções Base e Alternativa, verifica-se que a Solução Alternativa, ao se
desenvolver um pouco mais para norte, implica uma menor afectação de áreas agrícolas ao
atravessar áreas florestais e matos.
Pelas razões acima expostas conclui-se que, tendo em conta todas as soluções propostas, a
Solução Alternativa é a mais favorável em termos de impactes na ocupação do solo.
Quanto aos Sistemas Ecológicos, a área de estudo apresenta um coberto vegetal
extremamente alterado por acção humana. No que respeita à valorização relativa das diferentes
formações vegetais, podem classificar-se por ordem decrescente de importância: linhas de água e
vegetação ripícola, áreas florestais e campos agrícolas e prados. Dado o baixo valor das unidades
encontradas, os impactes previstos sobre a flora e vegetação são reduzidos, e equivalentes em
ambas as soluções.
De igual modo, pode concluir-se que a área em estudo é bastante medíocre em termos de
valores faunísticos. As acções ligadas à fase de construção provocarão, fundamentalmente, a
destruição de biótopos, perturbação directa devido ao movimentação de trabalhadores e maquinaria e
aumento do efeito barreira, diminuindo ou impedindo a mobilidade dos indivíduos.
Na fase de exploração os principais impactes relacionam-se com o aumento dos níveis de
perturbação e do risco de incêndio.
A análise de impactes permitiu concluir que as soluções propostas apresentam impactes muito
semelhantes entre si. Este resultado, acrescido do baixo valor ecológico da área de estudo,
demonstra que este descritor não deve ser utilizado na selecção de alternativas.
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No que se refere ao Património, tanto a Solução Base como a Solução Alternativa afectarão
elementos de valor patrimonial, nomeadamente ao km 4+270 em que a via corta um pequeno cabeço
onde foram encontradas diversas cerâmicas romanas; entre os kms 4+520 e 5+220 em que a via
cruza o muro da cerca de Areias de Vilar, cortando uma parcela, bastante negligenciada, de mata
florestada com acácia, e ao km 13+770 em que se encontraram alguns fragmentos de cerâmicas com
fabricos aparentados com os tardo-romanos e medievais.
Em termos de medidas de minimização, recomenda-se na fase de Projecto de Execução, a
prospecção sistemática do traçado seleccionado, com especial atenção para as zonas onde foram
detectados vestígios durante os trabalhos de campo do EIA anterior, ou seja ao km 4+270 e ao km
13+770, bem como o acompanhamento por um arqueólogo dos trabalhos de desmatação, nos sítios
referidos e ainda da abertura de acessos, estaleiros e zonas de empréstimos de terras.
Pelos vestígios encontrados ao longo do traçado das soluções Base e Alternativa, no troço não
comum, e sua importância, aponta-se para a Solução Variante como a mais favorável salientando-se
que esta solução teve, desde o início, a principal finalidade de testar a possibilidade de evitar a
interferência com a cerca do Convento de Areias de Vilar.
Na Paisagem da área onde se insere o traçado podem-se identificar três grandes unidades de
paisagem: o vale, a encosta e a cumeada. As zonas de várzea localizam-se ao longo das principais
linhas de água, apresentando declives suaves e cotas mais baixas, as zonas de encosta ao longo do
rio Cávado e adjacentes às principais linhas de festo, de entre as quais se destacam a serra do Airó,
onde as cotas se elevam e os declives se acentuam e finalmente as zonas de cumeada, associadas a
essa mesma serra e outras elevações nas proximidades.
A implantação do Sublanço em estudo originará, inevitavelmente alterações na paisagem onde
se insere, devido a alterações na morfologia do terreno, destruição do coberto vegetal, numa faixa
considerável e introdução de elementos do projecto que são estranhos à paisagem.
As soluções em análise, desenvolvem-se fundamentalmente nas zonas de vale e encosta,
caracterizadas por média a baixa qualidade paisagística e alta a média absorção visual.
Pontualmente surgem algumas zonas de alta qualidade e baixa absorção visual, associadas a vales
estreitos de linhas de água significativas na paisagem.
Verifica-se que a Solução Alternativa é mais vantajosa em relação às restantes soluções
devido ao menor impacte paisagístico sobre a ribeira de Selores na medida em que a interferência
com o curso natural da linha de água é substancialmente minimizado, embora o aterro da Solução
Alternativa também provoque impactes significativos sobre a paisagem.
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De modo a amenizar o impacte causado pela nova via, recomenda-se a rápida implementação
do revestimento vegetal dos taludes resultantes da inserção da via na paisagem. Propõe-se a
reconstituição da floresta afectada, aquando da construção da via, com espécies a seleccionar
prioritariamente da flora espontânea da região, preservação das margens das linhas de água, na fase
de construção e sua recuperação quando afectadas, plantação de uma cortina arbóreo-arbustiva nos
taludes com espécies de crescimento rápido para protecção das habitações, minimizando a barreira
visual provocada pela construção da via.
Quanto às Condicionantes e Ordenamento, o troço em estudo desenvolve-se num corredor
que afecta solos classificados na RAN e na REN, encontrando-se previsto na Planta de
Condicionantes dos municípios de Barcelos e Braga, exceptuando um pequeno troço da Solução
Variante na zona do traçado em que as soluções divergem, pertencente ao concelho de Barcelos.
Verifica-se que a área atravessada pela via tem na maior parte do traçado, densidade habitacional
relativamente baixa ao nível dos aglomerados afectados, sendo a propriedade, em geral, de pequena
dimensão. É, portanto, uma zona de características rurais mas com muita habitação dispersa e alguns
aglomerados de baixa densidade. Este cenário aponta para a necessidade de proceder à construção de
uma via vocacionada para o tráfego de ligação sub-regional que privilegie uma ligação rápida até Braga,
desempenhando assim um papel importante ao nível das ligações sub-regionais.
Os impactes positivos proporcionados pela via estão associados ao facto desta fazer parte do
conjunto de vias integradas no Plano Rodoviário Nacional cujo objectivo, entre outros, é produzir
melhorias a vários níveis na rede viária nacional.
Tendo em conta que os impactes sobre a RAN são menos graves nas Soluções Base e
Alternativa e que os impactes sobre a REN são equivalentes nas soluções propostas, as soluções
Base e Alternativa surgem como as mais favoráveis pois ainda evitam a interferência com a Planta de
Ordenamento entre os km 3+370 e 5+625 da Solução Variante, apresentando ambas melhorias
significativas relativamente ao Projecto de Julho de 99.
Os impactes negativos provocados pela implantação da nova estrada sobre a Socioeconomia
devem-se a: expropriação de terrenos, demolição de casas, divisão e destruição de parcelas
agrícolas e florestais com o inerente agravamento de rendimentos, aumento do tráfego rodoviário,
efeito barreira, alteração das características da paisagem e impedimento de outras utilizações do solo
ao longo do corredor de implantação.
Os impactes positivos são: a melhoria da acessibilidade, tanto a nível regional como nacional,
indução de outras actividades, nomeadamente, industriais, que beneficiarão com o aumento da
acessibilidade e a maior facilidade de escoamento de produtos, geração de emprego na fase de
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construção e exploração, redução dos tempos de viagem e custos de combustível e aumento da
segurança na circulação rodoviária pela melhoria das condições de circulação.
A análise realizada aponta para a ocorrência de impactes negativos de magnitude moderada
no que toca ao efeito barreira, de magnitude elevada no que toca ao grau de proximidade e/ou
interferência directa com habitações e outras estruturas e de magnitude elevada no que se refere à
interferência com a actividade agrícola. A implantação do traçado faz-se relativamente próxima de
alguns núcleos habitacionais, por vezes com grande proximidade à via ou mesmo provocando cortes
na malha urbana, nomeadamente em Quintão e Pena, Moinhos, Estrada, S. Sebastião, Lages,
Quinta, Vilarinho, Venda, Santo António, Martim, Martim de Além, Porto, Belido, Sacota, Breia,
Arranhadouro, Carvalho, Sampaio e Ventosa.
Por outro lado, pode-se considerar que esta nova via trará benefícios para o desenvolvimento
da região pelo aumento da acessibilidade que proporcionará às populações e actividades
económicas, quer em termos regionais, quer num contexto mais alargado, nacional e internacional. A
única via alternativa a este traçado continua a ser a EN 103 que passará a ter um papel
fundamentalmente local.
Nesta fase do projecto as recomendações possíveis referem-se a acções compensatórias por
meio de expropriações (de terrenos e habitações). Por outro lado, refere-se a necessidade de ocorrer
um rápido restabelecimento das vias intersectadas, de modo a minimizar o efeito barreira criado pela
via e a criar o menor transtorno possível aos utentes dessas vias. Deverá minimizar-se a ocupação de
solos agrícolas durante a fase de construção e recomenda-se a utilização de mão-de-obra local nas
obras de construção da via.
Em fase de projecto de execução, na posse do cadastro de propriedade proceder-se-á a uma
análise mais detalhada da afectação social da via.
Em termos comparativos, as Soluções Base e Alternativa revelam-se mais favoráveis, ou seja,
com menor impacte no meio socioeconómico devido a um menor efeito barreira produzido, ao menor
grau de proximidade e/ou interferência com estruturas urbanas, habitações ou outro tipo de instalação
e à menor interferência com a actividade agrícola.
Na Figura seguinte pode observar-se uma fotografia aérea da área de implantação dos
traçados em que é perceptível a grande dispersão da ocupação urbana, ocupando os solos agrícolas
e dificultando a implantação da via sem afectar algumas estruturas urbanas.
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4 - CONCLUSÕES
Na sequência do processo de Avaliação de Impacte Ambiental que decorreu entre Agosto de
1999 e Fevereiro de 2000, decidiu o IEP dar instruções para revisão dos estudos de Geometria de
Traçado mais focalizados na Solução Base do Projecto de 1999, verificando-se que o presente
projecto apresenta algumas melhorias relativamente ao projecto anterior, nomeadamente quanto aos
pontos que foram assinaladas quer no EIA, quer no parecer do Ministério do Ambiente e
Ordenamento do Território.
Uma das principais alterações prende-se com a introdução de uma nova Solução Alternativa
que se individualiza da Solução Base, a partir do km 4+450 até ao km 6+505. A Solução Base
apresenta ainda alterações pontuais ao longo do projecto, minimizando impactes significativos
assinalados no projecto anterior.
Na Figura 4 pode observar-se a implantação dos traçados das soluções em estudo sobre um
fotoplano, em que é bem visível a menor interferência da Solução Alternativa com a ribeira de Selores.
O projecto actual apresenta assim alterações pontuais ao projecto inicial que se consideram
justificadas, na medida em que contribuem para a minimização de impactes elevados subjacentes a
vários descritores ambientais, nomeadamente: Geomorfologia, Hidrogeologia, Solos, Recursos
Hídricos, Ocupação do Solo, Actividade Agrícola, Paisagem e Condicionantes e Ordenamento. Das
alterações ao projecto são de salientar:
Proposta de pontes sobre os rios Covo e Labriosca, associada ao rebaixamento dos aterros
com a minimização de impactes negativos a nível dos solos, recursos hídricos, ocupação
do solo, paisagem, condicionantes e socioeconomia;
A proposta de uma Solução Alternativa que, ao implicar uma menor interferência com a
ribeira de Selores e pelo facto de se desenvolver mais a norte da Solução Base, apresenta
vantagens indiscutíveis a nível de recursos hídricos, ocupação do solo e paisagem;
A supressão do Nó de Ferreiros, que foi retirado desta Concessão.
Tal como expresso no EIA do Projecto de Julho de 99, a Solução Variante apresenta-se como
uma solução em que se prevêem impactes ambientais negativos mais significativos do que na
Solução Base, nomeadamente:
Geomorfologia – maior necessidade de recorrer a vazadouros. Maior extensão de aterros,
particularmente na travessia da ribeira de Selores.
Hidrogeologia – a maior extensão de aterros conduz à diminuição do grau de infiltração das
formações geológicas, diminuindo a capacidade de armazenamento de água.
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Solos e RAN – por se verificar uma maior afectação dos vales das ribeiras da Espinheira e
Selores conclui-se que o impacte negativo da afectação de solos de boa aptidão agrícola é
mais significativo na Solução Variante. Por outro lado, em termos de RAN, a Solução
Variante revela-se como mais desfavorável na medida em que a área total ocupada por
esta solução excede em 5 ha a Solução Base.
Qualidade do Ar – na medida em que, em grande parte, acompanha uma área habitada,
concretamente junto de Estrada Velha, contrariamente ao traçado da Solução Base que,
neste local, atravessa uma área densamente florestada.
Ambiente Sonoro - atravessa uma zona densamente povoada e logo com maiores impactes
no ambiente sonoro.
Ocupação actual do solo e actividade agrícola – A Solução Variante, ocupa mais área
agrícolas do que florestais ao contrário da Solução Base.
Condicionantes e Ordenamento – na medida em que o troço que a individualiza não está
previsto nas Plantas de Condicionantes e Ordenamento do PDM do concelho de Barcelos e
portanto constitui um factor de interferência ao nível do ordenamento do território previsto.
Socioeconomia – tendo em conta o efeito barreira entre as povoações de Estrada Velha e
Adães, o grau de proximidade ou interferência com estruturas urbanas, habitações ou outro
tipo de instalação e interferência com áreas agrícolas.
Por fim comparando a Solução Base com a Solução Alternativa e com a Solução Variante, é
possível concluir que a Solução Alternativa apresenta vantagens indiscutíveis

em relação às

restantes soluções.
De forma a auxiliar a tomada de decisão procedeu-se, à elaboração de uma Carta Síntese de
Impactes (Figura 5) onde se apresenta de uma forma gráfica aproximada a síntese dos impactes
sobre o território marginal às soluções de traçado em análise.
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