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1 INTRODUÇÃO 

O presente documento corresponde ao Relatório Anual de Monitorização do Ambiente, referente ao 
ano de 2016, do Plano Geral de Monitorização do Ambiente do lanço Gondomar/Aguiar de Sousa (IC24) 
da A43/IC29, a qual integra a Concessão Douro Litoral. 

1.1 OBJETIVOS 

Com o presente relatório pretende-se dar cumprimento ao estabelecido no licenciamento ambiental, no 
que respeita ao Plano Geral de Monitorização do Ambiente definido para a exploração desta autoestrada. 

1.2 ÂMBITO 

O âmbito deste relatório é a apresentação e análise das campanhas de monitorização realizadas no ano 
de 2016 relativas aos programas de monitorização definidos no respetivo Processo de Avaliação de 
Impactes Ambientais (AIA) para a fase de exploração da A43/IC29 – Lanço Gondomar/Aguiar de Sousa 
(IC24). 

Este documento segue, com as devidas adaptações, a estrutura proposta na Portaria n.º 395/2015, de 4 
de novembro, designadamente o Anexo V, que se refere à estrutura do relatório de monitorização. 

Com a implementação do Plano Geral de Monitorização do Ambiente definido no âmbito do Processo de 
AIA, pretende-se averiguar e quantificar, de forma mais precisa, os impactes associados à fase de 
exploração desta autoestrada. 

Com efeito a monitorização visa estabelecer um conjunto de avaliações periódicas que envolvem a fase 
de exploração, por forma a identificar, acompanhar e avaliar eventuais alterações, possibilitando, assim, 
um registo histórico e aferir de forma contínua e regular a evolução das componentes ambientais nela 
consideradas. Em síntese, os objetivos inerentes à execução dos Planos Gerais de Monitorização são: 

• Estabelecer um registo histórico de valores dos parâmetros indicadores relativos aos fatores 
ambientais considerados e analisar a sua evolução; 

• Contribuir para a verificação das previsões e análise de impactes efetuadas nos Estudos 
Ambientais; 

• Acompanhar e avaliar os impactes efetivamente associados ao empreendimento em estudo, 
durante a fase de exploração; 

• Avaliar o grau de incerteza inerente às técnicas de predição e eventualmente contribuir para a 
sua melhoria e desenvolvimento; 

• Contribuir para a avaliação da eficácia das medidas minimizadoras preconizadas; 

• Avaliar a necessidade de introduzir medidas de minimização complementares; 

• Fornecer informações que possam ser úteis na elaboração de Estudos Ambientais futuros, 
relativos a empreendimentos similares. 
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A execução do Plano Geral de Monitorização do Ambiente (PGMA) da A43/IC29 – Lanço Gondonar/Aguiar 
de Sousa (IC24), envolve a monitorização dos factores ambientais qualidade das águas superficiais e 
qualidade das águas subterrâneas, e compreendendo três fases distintas: 

• Reconhecimento prévio no terreno dos locais propostos no PGMA, com o objetivo de verificar a 
viabilidade da sua execução em termos das características, quer do terreno, quer da via; 

• Recolha das amostras ou dados “in loco”; 

• Elaboração do relatório de monitorização. 

1.3 ENQUADRAMENTO LEGAL 

A Avaliação de Impactes Ambientais (AIA) encontra-se consagrada, na Lei de Bases do Ambiente (Lei 
n.º  19/2014, de 14 de abril). 

O regime jurídico de AIA em vigor encontra-se instituído pelo Decreto-Lei n.º 151-B/2013, de 31 de 
outubro, o qual transpôs para a ordem jurídica interna a Diretiva n.º 2011/92/UE, do Parlamento Europeu 
e do Conselho, de 13 de dezembro, relativa à avaliação dos efeitos de determinados projetos públicos e 
privados no ambiente. Este diploma entrou em vigor a 1 de novembro de 2013, revogando o Decreto-Lei 
n.º 69/2000, de 3 de maio, alterado e republicado pelo Decreto-Lei n.º 197/2005, de 8 de novembro. 

Os Decretos-Leis n.º 47/2014, de 24 de março, e 179/2015, de 27 de agosto, procederam 
respetivamente a uma primeira e segunda alteração ao Decreto-lei n.º 151-B/2013, de 31 de outubro. 

Mais recentemente entrou em vigor a Portaria n.º 395/2015, de 4 de novembro, que aprovou os requisitos 
e normas técnicas aplicáveis à documentação a apresentar pelo proponente nas diferentes fases da AIA 
e o modelo da Declaração de Impacte Ambiental (DIA). 

A avaliação ambiental da A43/IC29 – Lanço Gondomar / Aguiar de Sousa (IC24) foi efetuada ao abrigo da 
anterior legislação de AIA, ou seja, o Decreto-Lei n.º 69/2000, de 3 de maio, alterado e republicado pelo 
Decreto-Lei n.º 197/2005, de 8 de novembro. 

A análise dos resultados foi efetuada de acordo com a legislação específica em vigor para cada um dos 
fatores ambientais objeto de monitorização. No quadro seguinte apresenta-se a legislação em vigor para 
cada um dos fatores ambientais objeto de monitorização, conforme definido no Plano Geral de 
Monitorização do Ambiente da A43/IC29. 

Quadro 1 – Legislação aplicável por fator ambiental 

Fator Ambiental Legislação 

Qualidade 
Biológica da Água 

Lei 58/2005, de 29 de dezembro - Aprova a Lei da Água, transpondo para a ordem 
jurídica nacional a Diretiva n.º 2000/60/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, 
de 23 de Outubro, e estabelece as bases e o quadro institucional para a gestão 
sustentável das águas. 

DL 130/2012, de 22 de junho - Procede à segunda alteração à Lei n.º 58/2005, de 29 
de Dezembro, que aprova a Lei da Água, transpondo a Diretiva n.º 2000/60/CE, do 
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Fator Ambiental Legislação 

Parlamento Europeu e do Conselho, de 23 de Outubro, e estabelecendo as bases e o 
quadro institucional para a gestão sustentável das águas. 

Ambiente sonoro 

DL 9/2007, de 17 de janeiro – Aprova o Regulamento Geral do Ruído. 

Declaração Retificação 18/2007, de 16 de março - Retifica o DL 9/2007, que aprova 
o Regulamento Geral do Ruído. 

DL 278/2007, de 1 de agosto - Altera o DL 9/2007, que aprova o Regulamento Geral 
do Ruído. 

1.4 ESTRUTURA DO RELATÓRIO 

O presente Relatório de Monitorização foi estruturado de acordo com o definido no Anexo V da Portaria 
n.º 395/2015, de 4 de novembro. Assim, este é constituído pelo Relatório Base e Anexos, nomeadamente 
os boletins de análise e anexos técnicos dos laboratórios. 

1.5 EQUIPA TÉCNICA 

Os trabalhos inerentes à elaboração do relatório de monitorização dos diversos fatores ambientais na 
A43/IC29 – Lanço Gondomar / Aguiar de Sousa (IC24) foram realizados pela seguinte equipa técnica: 

Brisa Engenharia e Gestão: 

Margarida Braga 
Coordenação do estudo 

Agri-pro Ambiente: 

Coordenação técnica: 

David da Fonte  

Amostragem de peixes e macroinvertebrados 
bentónicos: 

David da Fonte 

Hugo Flávio 

Paulo Silva 

Triagem e identificação de macroinvertebrados 
bentónicos: 

Almerinda Marques 

Elvira Duarte 

Recursos Hídricos - Qualidade biológica 

Brisa Engenharia e Gestão: 

João Riscado 

Margarida Apetato 

José António Santos Pinto 

Nuno Alves 

Ambiente sonoro 
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Luís Dias Fernandes 

Brisa Engenharia e Gestão: 

Susana Margarida Martins 

Frederico Almeida 

Desenho / Apoio Técnico 

2 ANTECEDENTES 

O relatório de monitorização surge na sequência do cumprimento do PGM incluído no Volume 3 do 
RECAPE da Construção da A43 / IC29 – Gondomar / Aguiar de Sousa (IC24), das recomendações efetuadas 
pelo Estudo de Impacte Ambiental em fase de Estudo Prévio (EIA) e da Declaração de Impacte Ambiental 
(DIA) emitida no âmbito do procedimento de Avaliação de Impacte Ambiental (AIA) deste Projeto. 

O projeto em análise – A43/IC29 – Gondomar / Aguiar de Sousa (IC24) foi submetido a procedimento de 
Avaliação de Impacte Ambiental (AIA) em fase de Estudo Prévio, em 2002, conjuntamente com o IC24, 
através do Estudo de Impacte Ambiental do Estudo Prévio do Projeto IC24 - Lanço Campo (A4) / Argoncilhe 
(IC2) e IC29 - Gondomar / Aguiar de Sousa (IC24) (COBA, 2002). 

Da análise desse EIA pelas autoridades competentes, resultou uma Declaração de Impacte Ambiental 
(DIA) favorável, datada de 14 de julho de 2003, com a aprovação e seleção de uma das alternativas em 
análise do IC29 (designada Solução 1). 

Para elaboração do presente relatório teve-se em consideração DIA emitida no âmbito do procedimento 
de AIA, o RECAPE e os referidos Aditamentos, bem como os anteriores relatórios de monitorização da fase 
de exploração que não têm indiciado a existência de situações que requeiram um acompanhamento mais 
aprofundado, pelo que em 2016 iniciou-se a interrupção da monitorização da qualidade físico-química 
dos recursos hídricos e retomou-se a monitorização do ruído após uma interrupção quinquenal. 

Concretamente no que concerne à qualidade biológica das águas, o PGM aprovado previa amostragens 
nos rios Ferreira e Sousa, a jusante das descargas das águas de escorrência. Todavia, no decurso de 
monitorizações anteriores, foi considerado como necessário a inclusão de dois locais controlo, em ambos 
os rios, para uma melhor aferição das eventuais alterações na qualidade biológica da água, tendo esses 
locais sido incluídos na presente monitorização. 

2.1 RECLAMAÇÕES 

Durante o ano de 2016, no âmbito dos fatores ambientais presentemente em análise, não foram 
rececionadas reclamações na A43/IC29 – Gondomar/Aguiar de Sousa (IC24).  

3 ENQUADRAMENTO 

A A43/IC29 tem início na zona de Gondomar e termina na ligação à A41/IC24, mais concretamente na 
zona do Covelo, numa extensão total de 8,1 km. Esta auto-estrada engloba os nós de ligação a Gondomar 
e a Gens e estabelece a ligação entre o Porto e a A41, em Aguiar de Sousa, passando por Gondomar e 
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contribuindo, deste modo, para ligar a cidade do Porto às localidades e concelhos localizados a Este da 
cidade. 

Na Figura seguinte apresenta-se fotografia aérea com o enquadramento geográfico da A43 e  no Anexo 1 
apresenta-se a localização de todos os pontos de amostragem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1 – Localização da A43 
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4  PROGRAMA DE MONITORIZAÇÃO DA QUALIDADE BIOLÓGICA DAS ÁGUAS SUPERFICIAIS 

4.1 IDENTIFICAÇÃO DOS INDICADORES DE ATIVIDADE 

No âmbito da monitorização dos recursos hídricos releva-se como indicador de atividade o tráfego nos 
vários sublanços abrangidos pelo presente relatório: Gondomar / Gens e Gens / A41/A43.  

No Quadro 2 apresenta-se o tráfego médio diário anual (TMDA) que se registou em 2016, nos sublanços 
Gondomar-Gens e Gens-A41/A43 e que vem confirmar a tendência de aumento de tráfego nos últimos 
anos. 

Quadro 2 - TMDA nos sublanços Gondomar-Gens e Gens-A41/A43 em 2016 

Sublanço 
TMDA 

2016 

Gondomar - Gens 6.157 

Gens - A41/A43 3.413 

4.2 DESCRIÇÃO DO PROGRAMA DE MONITORIZAÇÃO DA QUALIDADE BIOLÓGICA 

 Introdução 

A Diretiva Quadro da Água (DQA) define de forma inequívoca, nos termos do artigo 4.º, os objetivos 
ambientais a serem atingidos em 2015, ou em datas posteriores, mediante a apresentação de justificações 
válidas, previstas no artigo 50.º e 51.º da Lei n.º 58/2005, de 29 de Dezembro.   

O principal objetivo a cumprir para as águas superficiais é o de prevenir a degradação dos recursos e meios 
hídricos, de modo a alcançar o BOM ESTADO das massas de água. 

O estado de massa de água é a expressão global do estado em que se encontra uma massa de água 
superficial, determinado em função do pior dos seus estados, ecológico ou químico, correspondendo 
ainda o estado ecológico à qualidade estrutural e funcional dos ecossistemas aquáticos.  

A determinação do estado ecológico de uma massa de água requer a monitorização de elementos 
biológicos, bem como de parâmetros físico-químicos e hidromorfológicos de suporte. 

A presente monitorização considera a avaliação dos elementos biológicos macroinvertebrados bentónicos 
e fauna piscícola. 

Na elaboração do presente documento, foram tidos em consideração os critérios para a classificação do 
estado das massas de água superficiais aplicando as definições normativas na DQA, para Portugal 
Continental, descritos em: 
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• INAG, l.P. 2009. Critérios para a Classificação do Estado das Massas de Água Superficiais – Rios e 
Albufeiras. Ministério do Ambiente, do Ordenamento do Território e do Desenvolvimento Regional; 
• INAG, I.P. e AFN. 2012. Desenvolvimento de um Índice de Qualidade para a Fauna Piscícola. 
Ministério da Agricultura, Mar, Ambiente e Ordenamento do Território. 
• Anexo IV da Parte 2, da versão provisória do Plano de Região Hidrográfica do Douro, RH3, 
elaborado pela APA, I.P. em 2015 no âmbito da Consulta Pública da 2ª Geração de PGRH. 

Neste contexto, apresenta-se, neste ponto, o relatório da monitorização da qualidade biológica das águas 
superficiais, em fase de exploração, referente ao ano de 2016, que integra os resultados da amostragem 
dos elementos biológicos macroinvertebrados bentónicos e fauna piscícola, de forma a dar cumprimento 
ao preconizado no Plano Geral de Monitorização (PGM) e às recomendações de monitorizações 
anteriormente realizadas, contidas nos respetivos relatórios de monitorização. 

Na presente campanha foram efetuadas amostragens nos dias 22 e 23 de junho, a montante e jusante 
das descargas das águas de escorrência nos rios Ferreira e Sousa ao pk de projeto de 11+614 e 11+874 e 
14+093 e 14+308, respetivamente, contemplando a recolha e tratamento de amostras. Estas amostragens 
tiveram como objetivo determinar a qualidade biológica da água, com base nos elementos biológicos 
macroinvertebrados bentónicos e fauna piscícola, para cada estação de amostragem, bem como os 
impactes inerentes à exploração da A43/IC29 da Concessão Douro Litoral. 

 Parâmetros a monitorizar 

O anexo V da DQA estabelece os elementos biológicos a considerar na avaliação do estado ecológico para 
as diferentes categorias de massa de água, bem como as componentes a considerar em cada elemento 
biológico. 

No Quadro seguinte apresentam-se os elementos considerados na avaliação da qualidade biológica das 
águas superficiais, no âmbito da execução dos Planos Gerais de Monitorização do Ambiente no ano de 
2016 para a Concessão Douro Litoral – A43/IC29 - Gondomar/Aguiar de Sousa (IC24). 

Quadro 3 – Elementos biológicos de avaliação da qualidade biológica da água 

Elemento Biológico Componente 

Macroinvertebrados bentónicos Composição e abundância 

Fauna Piscícola Composição, abundância e estrutura etária 

 

Para o elemento macroinvertebrados bentónicos são avaliados os parâmetros de composição da 
comunidade e de abundância de indivíduos correspondente. No caso do elemento fauna piscícola, para 
além da composição e abundância, é ainda considerada a estrutura etária, esta última determinada 
através do comprimento dos indivíduos capturados. 
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 Locais de amostragem 

A área de estudo localiza-se na freguesia União das Freguesias de Foz do Sousa e Covelo, no concelho de 
Gondomar, distrito do Porto, junto da foz dos rios Sousa e Ferreira, dentro dos limites das quadrículas 
UTM 10x10Km NF44 e NF45. 

O lanço da A43/IC29 - Gondomar/Aguiar de Sousa (IC24) insere-se na bacia hidrográfica do rio Sousa, 
afluente direito do rio Douro, intercetando em viaduto, no seu traçado, os rios Ferreira e Sousa. 

A monitorização da qualidade biológica das águas superficiais da A43/IC29 - Gondomar/Aguiar de Sousa 
(IC24), na fase de exploração, contempla uma campanha anual para avaliação dos elementos biológicos 
macroinvertebrados bentónicos e fauna piscícola. 

A presente campanha de monitorização refere-se à campanha de 2016 que se realizou nos dias 22 e 23 
de junho de 2016. 

Foram considerados quatro locais de amostragem, definidos no PGM, nomeadamente: 

• no rio Ferreira, na Ponte sobre o Rio Ferreira II (pk inicial: 11+614 – pk final: 11+874), a jusante 
e a montante da descarga das águas de escorrência (entre os 50 e os 200 m para montante da 
via); e 

• no rio Sousa, na Ponte sobre o Rio Sousa II (pk inicial: 14+093 – pk final: 14+308), a jusante e a 
montante de descarga das águas de escorrência (entre os 50 e os 200 m para montante da 
via). 

Os locais de amostragem integram a massa de água PT03DOU0399, enquadrável no tipo Rios do Norte de 
Média-Grande Dimensão. 

A seleção dos locais de amostragem teve por base um reconhecimento prévio, onde foram contempladas 
condições de acessibilidade e de segurança, bem como as condições hidromorfológicas necessárias à 
realização das diversas amostragens para os elementos biológicos macroinvertebrados bentónicos e 
fauna piscícola (INAG, 2008c & INAG, 2008d).  

No quadro seguinte apresentam-se as respetivas coordenadas dos locais de amostragem, massas de 
água abrangidas e respetiva tipologia de massa de água. Embora em cursos de água distintos (rios 
Ferreira e Sousa), as diferentes estações de amostragem inserem-se na mesma massa de água, 
designadamente a massa de água PT03DOU0399, enquadrável nos Rios do Norte de Média-Grande 
Dimensão. 

Ainda de acordo com a tipologia de agrupamentos piscícolas (F-IBIP, INAG & AFN, 2012), as estações de 
amostragem são enquadráveis no Grupo 3 – Ciprinícolas de Média Dimensão da Região Norte (Oliveira et 

al, 2010). 
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Quadro 4 – Locais de amostragem, massas de água abrangidas e respetiva tipologia de massa de água 

Local de Amostragem 
Coordenadas 

(WGS84 – Graus 
decimais) 

Massa de Água Tipologia 

P1 – Troço do rio Ferreira a montante da 
descarga das águas de escorrência da Ponte 
sobre o Rio Ferreira II – pk inicial: 11+614 e 
pk final: 11+874 

Long: 

Lat: 

-8,496212 

41,112331 

PT03DOU0399 

(Rio Ferreira) 
N1 ≥ 100 

P2 – Troço do rio Ferreira a jusante da 
descarga das águas de escorrência da Ponte 
sobre o Rio Ferreira II – pk inicial: 11+614 e 
pk final: 11+874 

Long: 

Lat: 

-8,494925 

41,107967 

PT03DOU0399 

(Rio Ferreira) 
N1 ≥ 100 

P3 – Troço do rio Sousa a montante da 
descarga das águas de escorrência da Ponte 
sobre o Rio Sousa II – pk inicial: 14+093 e pk 
final: 14+308 

Long: 

Lat: 

-8,470582 

41,096819 

PT03DOU0399 

(Rio Sousa) 
N1 ≥ 100 

P4 – Troço do rio Sousa a jusante da 
descarga das águas de escorrência da Ponte 
sobre o Rio Sousa II – pk inicial: 14+093 e pk 
final: 14+308 

Long: 

Lat: 

-8,473856 

41,095467 

PT03DOU0399 

(Rio Sousa) 
N1 ≥ 100 

Nota: N1 ≥ 100 – Rios do Norte de Média-Grande Dimensão 

 

Os locais de amostragem encontram-se identificados na Figura seguinte. 
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Figura 2 – Localização das estações de amostragem 
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No Anexo 2 ao presente documento é apresentado um registo fotográfico de todos os locais de 
amostragem. 

 Relação dos dados com características do projeto ou do ambiente exógeno ao projeto 

A análise dos dados dos elementos biológicos obtidos na presente campanha de monitorização pretende 
apurar a magnitude e o padrão de acumulação da massa de poluentes que terão sido depositados no 
pavimento da via e arrastados pelas águas de drenagem para o meio recetor, bem como a perturbação 
que essa possa induzir na comunidade biótica dos rios Ferreira e Sousa. 

 Critérios de avaliação dos dados 

A qualidade biológica das águas superficiais nas estações de amostragem foi efetuada através do cálculo 
dos seguintes índices de qualidade oficiais, adotados pela Autoridade Nacional da Água no âmbito da 
implementação da Diretiva Quadro da Água em Portugal: 

• Macroinvertebrados bentónicos - Índice Português de Invertebrados Norte – IPtIN (INAG, 2009); 
• Fauna piscícola - F-IBIP (Fish-based Index of Biotic Integrity for Portuguese Wadeable Streams. 
INAG & AFN. 2012; APA, 2014) 

Ambos os índices permitem comparar as comunidades amostradas com as que seriam esperadas numa 
situação de referência em que o habitat estaria próximo de condições prístinas ou pouco alteradas, sem 
a presença de pressões significativas. A classificação da qualidade biológica é efetuada em função do 
desvio das estruturas das comunidades às das condições de referência, em 5 classes de qualidade que 
variam entre Mau e Excelente. 

A avaliação da qualidade da água foi efetuada de forma integrada para todas as campanhas de 
monitorização, na perspetiva de comparar a evolução da qualidade durante as fases de construção e 
exploração. 

Nos pontos seguintes são descritos, em mais pormenor, os índices de qualidade aplicados a cada um dos 
elementos biológicos. 

Macroinvertebrados bentónicos 

De acordo com a tipologia das estações amostradas (N1 ≥ 100 km2 – Rios do Norte de Média-Grande 
Dimensão), o índice de qualidade aplicado para o elemento macroinvertebrados foi o Índice Português de 
Invertebrados Norte (IPtIN, INAG, 2009). O valor do índice resulta do somatório das métricas ponderadas 
que compõem o índice, sendo o resultado expresso em RQE (Rácio de Qualidade Ecológica), que resulta 
da divisão do valor de cada métrica intermédia pela mediana da dispersão dos seus valores em situações 
de referência, respeitando assim os requisitos da DQA. As métricas e os respetivos fatores de ponderação 
para o cálculo do índice estão indicados no quadro seguinte. 
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Quadro 5 – Métricas e respetivos fatores de ponderação para o cálculo do índice IPtIN. 

Métricas IPtIN Fator de ponderação 

Nº Taxa 0,25 

EPT 0,15 

Evenness 0,10 

(IASPT-2) 0,30 

Log (Sel. ETD+1) 0,20 

Onde: 

• EPT taxa- nº de famílias pertencentes às ordens Ephemeroptera, Plecoptera, Trichoptera 
(BARBOUR et al. 1999) 

• Evenness – também designado por Equitabilidade ou índice de Pielou 

• E = H/ln S 

• Sendo H – índice de diversidade de Shannon-Wiener; S – nº de taxa presentes; ln – logaritmo 
natural ou neperiano 

• IASPT - ASPT Ibérico (IBMWP Ibérico dividido pelo nº de famílias incluídas no seu cálculo), 
(ALBA-TERCEDOR & SANCHEZ-ORTEGA, 1988)  

• Log (Sel. ETD+1) -  Log10 de 1 + soma das abundâncias de indivíduos das famílias Heptageniidae, 
Ephemeridae, Brachycentridae, Goeridae, Odontoceridae, Limnephilidae, Polycentropodidae, 
Athericidae, Dixidae, Dolichopodidae, Empididae e Stratiomyidae (BUFFAGNI et al. 2005). 

No quadro seguinte apresentam-se os valores da mediana das situações de referência para as métricas 
intermédias, referentes ao tipo amostrado neste estudo (INAG, 2009). 

Quadro 6 - Valores de referência das métricas intermédias para Rios do Norte de Média-Grande Dimensão  

Nº Taxa EPT Taxa Evenness IASPT-2 Log (Sel ETD+1) 

26 13 0,63 3,97 1,68 

No quadro seguinte são apresentados os valores de fronteira do sistema de classificação do estado 
ecológico referentes à tipologia N1≥100 Km2 (APA, 2014). 

Quadro 7 - Mediana dos valores de referência e fronteiras para Rios do Norte de Média-Grande Dimensão  

Valor de 
referência 

Excelente Bom Razoável Medíocre Mau 

(RQE) (RQE) (RQE) (RQE) (RQE) 

1,00 ≥ 0,88 [0,68 – 0,88[ [0,44 - 0,68[ [0,22 - 0,44[ [0 - 0,22[ 

 
Fauna Piscícola 

O F-IBIP (Fish-based Index of Biotic Integrity for Portuguese Wadeable Streams) (INAG e AFN 2012; APA, 
2014) é o índice oficial para Portugal para a avaliação da qualidade com base na comunidade piscícola. 
Apesar de não estarem ainda disponíveis publicamente os procedimentos para a sua determinação, o 
cálculo do índice foi disponibilizado pela equipa técnica que o elaborou. 

O F-IBIP, à semelhança de outros índices de integridade biótica, baseia-se no princípio de que as estruturas 
das comunidades biológicas respondem de forma previsível e quantificável às alterações humanas dos 
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sistemas aquáticos. A alteração da comunidade piscícola, resultante das perturbações de origem humana, 
é medida através de métricas que representam componentes da estrutura da comunidade. O valor das 
métricas obtidas em determinado local de amostragem é comparado com o valor esperado num rio do 
mesmo tipo, em condições de referência, ou seja, em locais que não apresentem perturbações ou em que 
estas sejam mínimas. 

As métricas utilizadas no cálculo do F-IBIP refletem a riqueza e composição (e.g. número de espécies 
nativas, percentagem de indivíduos exóticos, número de espécies intolerantes+intermédias) ou 
características funcionais (e.g. guilda alimentar, guilda reprodutiva) da comunidade. O valor final do índice 
é obtido pela soma das métricas que o compõem, refletindo o desvio global do local de amostragem 
relativamente às situações de referência. 

A aplicação do F-IBIP pressupõe o enquadramento das estações de amostragem em agrupamentos 
piscícolas, para os quais é esperada uma estrutura de comunidade particular, em função das 
características abióticas que tendem a ser mais semelhantes dentro de cada agrupamento. Segundo a 
metodologia do F-IBIP, o enquadramento de uma estação de amostragem é efetuado através das 
seguintes características abióticas da estação de amostragem: dimensão da bacia de drenagem, altitude, 
temperatura média do ar no mês de Julho, precipitação média anual e latitude. O F-IBIP considera 6 tipos 
de agrupamentos piscícolas (ver quadro seguinte). 

As quatro estações monitorizadas em 2016 enquadram-se no agrupamento Ciprinícola de Média 
Dimensão da Região Norte. Estes agrupamentos estão associados a troços jusantes de rios localizados a 
norte do rio Tejo, com área de drenagem de média-grande dimensão, em que as comunidades piscícolas 
são dominadas pelo barbo-comum, bogas-de-boca-reta e ruivacos.  

Quadro 8 – Agrupamentos piscícolas e espécies dominantes associadas considerados no F-IBIP 

Agrupamento Piscícola Espécies dominantes 

Salmonícola da Região 
Norte 

Salmo trutta fario (truta-de-rio) 

Transição Salmonícola-
Ciprinícola da Região Norte 

Pseudochondrostoma spp. (bogas de boca reta) e Squalius spp. (escalos e 
bordalos) 

Ciprinícola de Média 
Dimensão da Região Norte 

Luciobarbus bocagei (barbo-comum), 
Pseudochondrostoma spp. (bogas de boca reta) e Achondrostoma oligolepis 

(ruivaco). 

Ciprinícola de Pequena 
Dimensão das Regiões 

Norte Interior e Sul 
Squalius spp. (escalos e bordalo 

Ciprinícola de Média 
Dimensão da Região Sul 

Luciobarbus spp. (barbos) e Squalius  spp. (escalos e bordalo), embora com 
Iberochondrostoma lemmingii (boga-de-boca-arqueada) 

Ciprinícola da Região Norte 
Litoral 

Achondrostoma oligolepis (ruivaco) acompanhado por Salmo trutta fario (truta-
de-rio), Squalius spp. (escalos e bordalo), ou espécies pertencentes à família 

Petromyzontidae 
(lampreias) dependendo do posicionamento biogeográfico do local. 

 

O cálculo do F-IBIP é efetuado utilizando diferentes conjuntos de métricas para cada agrupamento, 
considerando-se as que melhor traduzem a resposta à perturbação para esse agrupamento (ver quadro 
seguinte).  
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Quadro 9 – Caracterização das métricas utilizadas no cálculo do F-IBIP para o agrupamento Ciprinícola de Média Dimensão da 
Região Norte 

Agrupamento Métrica Tipo de Métrica 
Resposta à 

Pressão 

Ciprinícola de Média 
Dimensão da Região Norte 

nº espécies nativas Composição ↓ 

% indivíduos exóticos Composição ↑ 

nº espécies intolerantes+intermédias Tolerância ↓ 

A média aritmética das métricas consideradas em cada agrupamento é utilizada para obtenção do valor 
final do F-IBIP. Este é expresso sob a forma de rácio de qualidade ecológica variando entre 0, que 
corresponde a má qualidade, e 1, que corresponde a excelente qualidade (Quadro 10). 

Quadro 10 - Valores dos Rácios de Qualidade Ecológica aplicado no índice F-IBIP 

Intervalo Qualidade 

[ 0,850 – 1,000 ] Excelente 

[ 0,675 – 0,850 [ Bom 

[ 0,450 – 0,675 [ Razoável 

[ 0,225 – 0,450 [ Medíocre 

[ 0,000 – 0,225 [ Mau 

 

Em suma, conforme referido anteriormente, cada elemento biológico será analisado de acordo com os 
critérios de classificação definidos pela APA, IP. Cada estação de amostragem será assim classificada, para 
cada elemento biológico, de acordo com as seguintes classes: 

EXCELENTE 
Se os valores dos elementos de qualidade biológica, hidromorfológica e físico-químicos 
correspondem totalmente ou quase totalmente aos que se verificam em condições de 
referência. 

BOM 
Se os valores dos elementos de qualidade biológica se desviam apenas ligeiramente dos 
valores das condições de referência, e as condições físico-químicas asseguram o 
funcionamento dos ecossistemas. 

RAZOÁVEL Se os elementos qualidade têm um desvio moderado das condições de referência. 

MEDÍOCRE 
Se as comunidades biológicas relevantes se desviarem substancialmente das 
normalmente associadas as condições de referência. 

MAU 
Se existirem alterações graves dos valores dos elementos de qualidade e em que estejam 
ausentes grandes frações das comunidades biológicas relevantes normalmente presentes 
em condições de referência. 
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 Técnicas e métodos de análise ou Registo de dados 

A análise e amostragem dos diferentes elementos biológicos seguiram escrupulosamente as normas 
definidas pela APA, I.P. (anterior Instituto da Água, I.P.) no Manual para a Avaliação Biológica da Qualidade 
da Água em Sistemas Fluviais segundo a Directiva Quadro da Água (INAG, 2008), nomeadamente: 

• INAG, l.P. 2008. Manual para a avaliação biológica da qualidade da água em sistemas fluviais 
segundo a Directiva Quadro da Água - Protocolo de amostragem e análise para os 
macroinvertebrados. Ministério do Ambiente, do Ordenamento do Território e do 
Desenvolvimento Regional; 

• INAG, l.P. 2008. Manual para a avaliação biológica da qualidade da água em sistemas fluviais 
segundo a Directiva Quadro da Água - Protocolo de amostragem e análise para a fauna 
piscícola. Ministério do Ambiente, do Ordenamento do Território e do Desenvolvimento 
Regional. 

Macroinvertebrados bentónicos 

A amostragem e análise do elemento macroinvertebrados bentónicos teve por base o Manual para a 
Avaliação Biológica da Qualidade da Água em Sistemas Fluviais segundo a Diretiva Quadro da Água – 
Protocolo de amostragem e análise para os Macroinvertebrados Bentónicos (INAG, 2008). 

O referido documento estabelece normas e procedimentos para tornar fiáveis os resultados da 
monitorização biológica efetuada por diferentes equipas técnicas. Este protocolo teve em conta os 
requisitos da norma internacional EN ISO 27828 (1994) Water quality – Methods of biological sampling – 
Guidance on handnet sampling of aquatic benthic macroinvertebrates que atualmente se encontra em 
revisão.  

As normas gerais de amostragem, nomeadamente a norma portuguesa, NP EN ISO 5667-2 (1996) 
Qualidade da Água – Amostragem.Parte2: Guia geral das técnicas de amostragem e a norma EN 14996 
(2006): Water quality- Guidance on assuring the quality of biological and ecological assessments in the 
aquatic environment, também foram tidas em consideração. Foram efetuados 6 arrastos de 1 metro de 
comprimento por 0,25 metros de largura (largura da rede), com rede de mão, os quais foram distribuídos 
de forma proporcional pelos habitats existentes. Os arrastos foram ainda distribuídos pelas diferentes 
situações de hidrodinamismo (transporte e sedimentação). 

O material amostrado pelos seis arrastos foi posteriormente guardado em conjunto e acondicionado em 
frascos plásticos de boca larga com sistema de fecho estanque. As amostras foram ainda fixadas no campo 
com uma solução de formaldeído.  

Na Figura seguinte ilustra-se a amostragem de macroinvertebrados bentónicos. 



 
A43/IC29 – Lanço Gondomar / Aguiar de Sousa (IC24) 

2016 

 

B15002_Versão n.º 1  Pág. 22  

 

 

Figura 3 - Amostragem de Macroinvertebrados Bentónicos 

Fauna Piscícola 

A amostragem e análise do elemento fauna piscícola teve por base o Manual para a Avaliação Biológica 
da Qualidade da Água em Sistemas Fluviais segundo a Diretiva Quadro da Água – Protocolo de 
amostragem e análise para a fauna piscícola (INAG, 2008). 

O referido documento baseou-se em particular na norma EN 14011 (2003) Water quality - Sampling of 
fish with electricity com as necessárias alterações dadas as características dos cursos de água portugueses. 

As amostragens foram efetuadas com pesca elétrica, preferencialmente com corrente contínua (DC), 
passando para corrente alterna quando a eficiência de pesca foi reduzida. 

Os troços amostrados foram de pelo menos 20 vezes a largura do rio e nunca inferiores a 100 metros de 
comprimento. 

Tendo em conta as características dos cursos de água amostrados, as colheitas foram efetuadas com os 
técnicos percorrendo lentamente a pé o curso para montante descrevendo um zig-zag entre as duas 
margens, cobrindo todos os habitats existentes e fazendo sair os peixes que se encontravam abrigados. 

Após a captura, os peixes foram mantidos, até ao seu processamento, dentro de caixas com água 
abundante e a sua oxigenação assegurada por oxigenadores. O processamento dos exemplares incluiu a 
sua identificação até a espécie e a medição do seu comprimento. 

Na Figura seguinte ilustra-se a amostragem da fauna piscícola. 
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Figura 4 - Amostragem da Fauna Piscícola  

4.3 RESULTADOS DO PROGRAMA DE MONITORIZAÇÃO DA QUALIDADE BIOLÓGICA 

A análise dos resultados obtidos na monitorização da qualidade da água foi feita de acordo com a 
legislação em vigor, de forma a verificar a conformidade dos valores obtidos com os valores paramétricos 
estabelecidos. De modo a facilitar a perceção de avaliação dos resultados, sistematiza-se nos quadros 
seguintes uma avaliação da conformidade desses resultados. 

Os resultados são interpretados/comparados à luz dos critérios para a classificação do estado das massas 
de água superficiais, considerando as definições normativas na Diretiva Quadro da Água (DQA) para a 
avaliação do Estado Ecológico em RIOS. 

 Apresentação dos resultados obtidos 

Macroinvertebrados bentónicos 

No quadro seguinte são apresentados os valores de IPtIN, expressos em RQE, para os diferentes locais de 
amostragem, bem como a sua classificação de acordo com os limiares estabelecidos para cada uma das 
cinco classes de qualidade consideradas no âmbito da DQA. 
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Quadro 11 - Valores de IPtIN, apresentados em RQE, por local de amostragem 

Local de Amostragem Tipologia 
IPtIN 

(RQE) 
Classificação 

P1 – Troço do rio Ferreira a montante da descarga 
das águas de escorrência da Ponte sobre o Rio 
Ferreira II 

N1 ≥ 100 0,412 MEDÍOCRE 

P2 – Troço do rio Ferreira a jusante da descarga das 
águas de escorrência da Ponte sobre o Rio Ferreira 
II 

N1 ≥ 100 0,315 MEDÍOCRE 

P3 – Troço do rio Sousa a montante da descarga das 
águas de escorrência da Ponte sobre o Rio Sousa II 

N1 ≥ 100 0,539 RAZOÁVEL 

P4 – Troço do rio Sousa a jusante da descarga das 
águas de escorrência da Ponte sobre o Rio Sousa II 

N1 ≥ 100 0,610 RAZOÁVEL 

 

Da sua análise verifica que todos os locais de amostragem apresentam uma classificação inferior a BOM, 
quer a montante, como a jusante das descargas das águas de escorrência, o que constitui um 
incumprimento dos objetivos ambientais definidos na DQA.  

Os locais do rio Ferreira apresentam um grau de perturbação da comunidade de macroinvertebrados 
bentónicos elevado, com uma classificação de MEDÍOCRE, e os locais do rio Sousa uma perturbação 
moderada, com a classificação de RAZOÁVEL. 

Importa ainda salientar que não se verificam diferenças nas classificações entre os locais de controlo 
(montante) e os locais a jusante das descargas das águas de escorrência. Verificam-se, contudo, algumas 
variações nos valores de IPtIN, embora pouco significativos. No caso do rio Ferreira verifica-se uma ligeira 
redução de montante para jusante, ao contrário do rio Sousa que apresenta uma ligeira subida.  

Fauna Piscícola 

No Quadro seguinte apresentam-se os valores de F-IBIP obtidos nos diversos locais de amostragem, bem 
como a classificação respetiva de acordo com as cinco classes de qualidade definidas no âmbito da DQA. 

Quadro 12 - Valores de F-IBIP, apresentados em RQE, por local de amostragem 

Local de Amostragem Tipologia 
F-IBIP 
(RQE) 

Classificação 

P1 – Troço do rio Ferreira a montante da descarga das águas 
de escorrência da Ponte sobre o Rio Ferreira II 

Grupo 3 0,575 RAZOÁVEL 

P2 – Troço do rio Ferreira a jusante da descarga das águas 
de escorrência da Ponte sobre o Rio Ferreira II 

Grupo 3 0,584 RAZOÁVEL 

P3 – Troço do rio Sousa a montante da descarga das águas 
de escorrência da Ponte sobre o Rio Sousa II 

Grupo 3 0,609 RAZOÁVEL 

P4 – Troço do rio Sousa a jusante da descarga das águas de 
escorrência da Ponte sobre o Rio Sousa II 

Grupo 3 0,601 RAZOÁVEL 
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Da sua análise verifica-se que todos os locais se encontram em incumprimento, com uma classificação de 
RAZOÁVEL. Esta classificação encontra-se fortemente influenciada pela presença e elevada abundância 
de Gobio lozanoi (Góbio), que corresponde a uma espécie exótica, bem como pelo número reduzido de 
espécies intolerantes e intermédias relativamente à tolerância à degradação (ver Anexo 2.2). 

À semelhança dos resultados dos macroinvertebrados bentónicos não se verificam alterações de 
classificação entre os locais presentes a montante e jusante.  

No que se refere aos valores de F-IBIP, os valores obtidos para os diferentes locais encontram-se muito 
próximos, não sendo de destacar valores significativos. Não são de destacar diferenças importantes entre 
os locais de montante e jusante, sendo apenas de salientar valores ligeiramente mais elevados no rio 
Sousa, comparativamente ao rio Ferreira. 

 

Figura 5 - Percentagem de número de indivíduos por espécie e por local de amostragem 

 Comparação com os obtidos em anos anteriores  

As monitorizações previamente efetuadas nas fases de pré-construção (2009), construção (2010) e 
exploração (2012 e 2015) incidiram apenas nos locais de amostragem a jusante dos atravessamentos do 
lanço da A43/IC29 - Gondomar/Aguiar de Sousa (IC24). Apenas na presente campanha foram definidos 
locais de controlo a montante, pelo que no presente ponto apenas se fará uma análise comparativa entre 
a presente campanha, e campanhas anteriores, nos locais de monitorização jusante (P2 e P4). 

No Quadro seguinte apresentam-se os resultados obtidos para o elemento macroinvertebrados 
bentónicos nos rios Ferreira e Sousa, a jusante do lanço da A43/IC29 - Gondomar/Aguiar de Sousa (IC24), 
entre 2009 e 2016. 
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Quadro 13 - Avaliação da qualidade biológica do elemento macroinvertebrados bentónicos (IPtIN) durante as cinco campanhas 
(2009 a 2016) nas estações de monitorização jusante dos rios Ferreira e Sousa 

Estação 2009 2010 2012 2015 2016 

Ferreira (P2) 
Medíocre 

(0,25) 
Medíocre 

(0,34) 
Medíocre 

(0,29) 
Medíocre 

(0,37) 
Medíocre 

(0,32) 

Sousa (P4) 
Razoável 

(0,48) 
Bom 

(0,73) 
Razoável 

(0,60) 
Bom 

(0,74) 
Razoável 

(0,61) 

 

Da análise do Quadro anterior, não se verifica nenhuma tendência de deterioração da qualidade biológica 
da água ao longo do tempo.  

No caso do rio Ferreira, a classificação obtida em todas as campanhas foi a mesma, nomeadamente de 
MEDÍOCRE. Os valores de IPtIN variam ao longo do tempo, porém não indiciam nenhuma tendência 
decrescente, sendo os anos com valores mais baixos 2009 (pré-construção) e 2012 (exploração), e os anos 
de 2010 (construção), 2015 e 2016 (exploração) com valores mais elevados. Não parece igualmente existir 
nenhuma relação entre a qualidade biológica da água e as diferentes fases do projeto. 

Para o rio Sousa, não se verifica igualmente nenhuma tendência regressiva da qualidade biológica da água 
com o tempo. Verifica-se igualmente uma flutuação inter-anual do valor do IPtIN, intercalando os anos 
com classificação de Bom e RAZOÁVEL. Mais uma vez o primeiro ano de monitorização surge com o pior 
resultado, e 2015 com o melhor, o que parece indiciar que os valores obtidos se encontram relacionados 
com a variação anual, nomeadamente de condições ambientais, e não com a infraestrutura em análise. 

No quadro seguinte apresentam-se os resultados obtidos para o elemento fauna piscícola nos rios Ferreira 
e Sousa, a jusante do lanço da A43/IC29 - Gondomar/Aguiar de Sousa (IC24), entre 2009 e 2016. 

À semelhança do elemento macroinvertebrados bentónicos, não se verifica nenhuma tendência 
regressiva da qualidade biológica da água. Desde 2009 que ambos os rios apresentam uma classificação 
inferior a Bom, verificando-se algumas variações inter-anuais. No caso do rio Ferreira verificou-se uma 
descida de valor do F-IBIP nas duas campanhas de monitorização coincidentes com a fase de exploração 
(2012 e 2015), com posterior subida em 2016, para valores próximos da fase de pré-construção e 
construção. No caso do rio Sousa, 2010 (fase de construção) corresponde ao ano com pior qualidade, 
seguindo-se uma sequência de aumentos do valor de F-IBIP entre 2012 e 2016, tendo neste último ano o 
valor mais elevado de toda a monitorização (superior à fase de pré-construção). 

Quadro 14 - Avaliação da qualidade biológica do elemento fauna piscícola (F-IBIP) durante as cinco campanhas (2009 a 2016) 
nas estações de monitorização jusante dos rios Ferreira e Sousa 

Estação 2009 2010 2012 2015 2016 

Ferreira (P2) 
Razoável 
(0,667) 

Razoável 
(0,667) 

Medíocre 
(0,333) 

Medíocre 
(0,390) 

Razoável 
(0,584) 

Sousa (P4) 
Razoável 
(0,500) 

Medíocre 
(0,277) 

Medíocre 
(0,310) 

Razoável 
(0,500) 

Razoável 
(0,601) 
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 Discussão, interpretação e avaliação dos resultados obtidos face aos critérios definidos 

O lanço da A43/IC29 - Gondomar/Aguiar de Sousa (IC24) situa-se no setor inferior da bacia hidrográfica 
do rio Sousa, intercetando ao longo do seu traçado os rios Ferreira e Sousa, ambos integrados na massa 
de água PT03DOU0399. 

Os resultados obtidos na presente campanha de monitorização demonstram uma perturbação moderada 
a elevada das comunidades bióticas presentes na referida massa de água, sendo que em todos os locais 
de monitorização contemplados as classificações para os dois elementos biológicos avaliados 
(macroinvertebrados bentónicos e fauna piscícola) foram inferior a BOM. Estes resultados corroboram a 
classificação atribuída à massa de água PT03DOU0399 no âmbito do 2º ciclo de planeamento do Plano de 
Gestão de Região Hidrográfica (PGRH) do Douro, nomeadamente de MEDÍOCRE. 

Embora se verifique o incumprimento dos objetivos ambientais estabelecidos na DQA para ambos os rios 
amostrados (Ferreira e Sousa), verifica-se que a perturbação das comunidades bióticas é superior no rio 
Ferreira, em particular no que se refere à comunidade de macroinvertebrados bentónicos. No rio Ferreira 
os resultados do IPtIN apontaram para uma classificação de MEDÍOCRE, enquanto no rio Sousa essa 
classificação foi de RAZOÁVEL. No que se refere à fauna piscícola, todos os locais apresentaram uma 
classificação de RAZOÁVEL, todavia os valores de F-IBIP foram ligeiramente inferiores no rio Ferreira. 

Numa análise comparativa entre os locais de controlo e os locais de “impacte” (a jusante das descargas 
das águas de escorrências), não foram de assinalar, para ambas as comunidades bióticas estudadas, 
diferenças significativas. As classificações atribuídas nos locais de montante e jusante, a cada elemento 
biológico, foram sempre as mesmas. No caso dos macroinvertebrados bentónicos, ambos os locais do rio 
Ferreira (montante e jusante) obtiveram uma classificação de MEDÍOCRE, enquanto os locais do rio Sousa 
(montante e jusante) tiveram uma classificação de RAZOÁVEL. Quanto à fauna piscícola, todos os locais 
amostrados (montante e jusante) tiveram a classificação de RAZOÁVEL. Numa análise mais detalhada aos 
valores dos índices calculados, verifica-se que no caso do F-IBIP os valores obtidos em todos os locais são 
muito próximos. Quanto aos valores de IPtIN, destacam-se valores significativamente diferentes entre os 
rios Ferreira e Sousa, mas não entre os locais de montante e jusante. 

Em suma, apesar de se verificar uma degradação da qualidade biológica da água nos rios intercetados 
pelo lanço da A43/IC29 - Gondomar/Aguiar de Sousa (IC24), exclui-se a possibilidade de um impacte 
significativo das águas de escorrência da via, uma vez que o grau de perturbação das comunidades bióticas 
avaliadas a jusante das descargas das águas de escorrência é o mesmo que se verifica nos locais de 
controlo a montante da A43/IC29. 

Numa análise comparativa entre as diferentes campanhas efetuadas, não se assinala nenhuma tendência 
entre a qualidade biológica da água e as diferentes fases e anos de projeto. Verifica-se uma flutuação 
anual dos valores de IPtIN e F-IBIP, que não indicia nenhuma tendência de degradação ou melhoria na 
qualidade biológica da água, o que aparenta indicar que essas variações se devem a fatores ambientais 
ou impactes a montante da A43/IC29. 

Importa, contudo, salientar que as campanhas anteriores apenas contemplaram locais de monitorização 
a jusante da A43/IC29, pelo que não é possível inferir, em anos anteriores, sobre o efeito de pressões a 
montante, e ou fatores ambientais como condições hidrológicas e/ou climatéricas. Todavia, os resultados 
obtidos na presente campanha apontam para que o impacte das águas de escorrências seja 
negligenciável.  
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 Proposta de revisão do programa de monitorização 

A presente campanha de monitorização permitiu aferir a ausência de impacte significativo das águas de 
escorrência da A43/IC29 na qualidade biológica da água, com base nos elementos de avaliação fauna 
piscícola e macroinvertebrados bentónicos, dos rios Ferreira e Sousa.  

Todavia, importa referir que a presente campanha constitui a primeira em que foram definidos e 
amostrados locais de controlo, pelo que, e apesar de não se ter verificado nos anos anteriores variações 
importantes da qualidade biológica da água a jusante do projeto, ainda não é possível excluir totalmente 
a ausência de impactes da A43/IC29 nos cursos de água em análise. Seria, portanto, necessário pelo 
menos uma campanha adicional, com amostragens a montante e jusante da A43/IC29 nos rios Ferreira e 
Sousa, de modo a confirmar a tendência verificada em 2016. Importa ainda salientar que uma 
amostragem adicional faz ainda mais sentido, uma vez que a presente campanha teve lugar num ano 
hidrológico particularmente único, sendo importante realizar nova amostragem em condições 
hidrológicas distintas. 

Recomenda-se assim a realização da próxima campanha , a coincidir com o reinício da monitorização da 
qualidade físico-química das águas superficiais, nomeadamente em abril/maio de 2019. Caso se corrobore 
os resultados verificados em 2016, recomenda-se que a monitorização da qualidade biológica da água 
contemple uma periodicidade mais alargada, designadamente com amostragens de 5 em 5 anos, em 
consonância com o ciclo de planeamento da região hidrográfica do Douro (PGRH Douro). 

 Conclusões 

A análise dos resultados obtidos na monitorização da qualidade da água foi feita de acordo com a 
legislação em vigor, de forma a verificar a conformidade dos valores obtidos com os valores paramétricos 
estabelecidos. 

Os resultados obtidos para a qualidade biológica da água foram comparados com os valores de referência 
e fronteira definidos no Índice Português de Invertebrados Norte (IPtIN) e Índice Piscícola de Integridade 
Biótica para Rios Vadeáveis de Portugal Continental (F-IBIP). 

• Os rios Ferreira e Sousa não cumprem os objetivos ambientais da DQA, corroborando os 
resultados obtidos para a massa de água PT03DOU0399 no 2º ciclo de planeamento do PGHR 
do Douro; 

• O rio Ferreira apresenta uma perturbação das comunidades bióticas superior ao rio Sousa, em 
particular no que respeita à comunidade de macroinvertebrados bentónicos; 

• Não se verifica uma variação significativa do grau de perturbação das comunidades bióticas 
entre os locais de controlo (a montante) e os locais a jusante das descargas das águas de 
escorrências, excluindo-se desta forma um possível contributo significativo do projeto na 
degradação da qualidade biológica da água; 

• Não se verifica nenhuma tendência de degradação ou melhoria da qualidade biológica da água 
nos rios Ferreira e Sousa a jusante do projeto, ao longo dos diferentes anos de monitorização, 
sendo que a variação inter-anual nos valores de IPtIN e F-IBIP aparentam estar relacionados 
com fatores ambientais e/ou de pressões presentes a montante do mesmo. 
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5 PROGRAMA DE MONITORIZAÇÃO DO AMBIENTE SONORO 

5.1 IDENTIFICAÇÃO DOS INDICADORES DE ATIVIDADE 

No âmbito da monitorização do ambiente sonoro releva-se, como indicador de atividade, o tráfego nos 
vários sublanços abrangidos pelo presente relatório, Gondomar / Gens e Gens / A41/A43, já apresentado 
no capítulo 4.1.  

5.2 DESCRIÇÃO DO PROGRAMA DE MONITORIZAÇÃO DO AMBIENTE SONORO 

 Introdução 

A caracterização acústica realizada teve como principal objetivo a determinação do ambiente sonoro atual 
da envolvente da área em análise, nomeadamente nos recetores definidos no Plano Geral de 
Monitorização do Ambiente decorrente do Processo de Avaliação de Impacte Ambiental. 

 Parâmetros a monitorizar 

A monitorização consiste na medição dos níveis sonoros do ruído ambiente, junto aos recetores com 
interesse, nos períodos de referência estabelecidos regulamentarmente (período diurno, das 7h às 20h; 
período do entardecer, das 20h às 23h; período noturno, das 23h às 7h), designados respetivamente por 
Ld, Le e Ln, visando obter os valores dos indicadores de ruído Lden e Ln. 

Durante as medições dos níveis sonoros são também registados os parâmetros meteorológicos com 
influência na propagação do ruído, designadamente a direção e a velocidade do vento, temperatura e a 
humidade do ar. 

 Locais de amostragem 

No Quadro seguinte são apresentados os dados de localização e as fotografias dos recetores 
monitorizados. Nos relatórios dos ensaios de ruído ambiente constantes do Anexo 5 podem visualizar-se 
as fotografias contendo o pormenor da localização do sonómetro e da estação meteorológica junto a cada 
recetor.  
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Quadro 15 – Localização e fotografias dos recetores monitorizados 

Designação 
Ponto  
Quilométrico 
(proj) 

Sentido 
Coordenadas  
geográficas 

Caracterização Fotografia aérea Fotografia 

P1 0+025 
Aguiar de 
Sousa / 
Gondomar 

41º07.896'N, 
8º31.406'W 

Habitação 

unifamiliar de 2 

pisos 

 

P2 0+125 
Gondomar 
/ Aguiar de 
Sousa 

41º07.872'N, 
8º31.201'W 

Habitação 

unifamiliar de 2 

pisos 
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Designação 
Ponto  
Quilométrico 
(proj) 

Sentido 
Coordenadas  
geográficas 

Caracterização Fotografia aérea Fotografia 

P3 0+275 
Gondomar 
/ Aguiar de 
Sousa 

41º07.911'N, 
8º31.110'W 

Habitação 

unifamiliar de 3 

pisos 

 

 

P5 2+250 
Gondomar 
/ Aguiar de 
Sousa 

41º07.400'N, 
8º30.500'W 

Habitação 

unifamiliar de 2 

pisos 

 
 



 
A43/IC29 – Lanço Gondomar / Aguiar de Sousa (IC24) 

2016 

 

B15002_Versão n.º 1  Pág. 32  

 

Designação 
Ponto  
Quilométrico 
(proj) 

Sentido 
Coordenadas  
geográficas 

Caracterização Fotografia aérea Fotografia 

P6 3+200 
Gondomar 
/ Aguiar de 
Sousa 

41º06.961'N, 
8º30.296'W 

Habitação 

unifamiliar de 2 

pisos 

 

 

P7 3+510 
Gondomar 
/ Aguiar de 
Sousa 

41º06.801'N, 
8º30.181'W 

Habitação 

unifamiliar de 2 

pisos 
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Designação 
Ponto  
Quilométrico 
(proj) 

Sentido 
Coordenadas  
geográficas 

Caracterização Fotografia aérea Fotografia 

P8 3+530 
Aguiar de 
Sousa / 
Gondomar 

41º06.805'N, 
8º30.125'W 

Habitação 

unifamiliar de 1 

piso 

 

 

P9 3+775 
Aguiar de 
Sousa / 
Gondomar 

41º06.698'N, 
8º30.000'W 

Habitação 

unifamiliar de 2 

pisos 
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Designação 
Ponto  
Quilométrico 
(proj) 

Sentido 
Coordenadas  
geográficas 

Caracterização Fotografia aérea Fotografia 

P10 4+675 
Gondomar 
/ Aguiar de 
Sousa 

41º06.463'N, 
8º29.396'W 

Habitação 

unifamiliar de 2 

pisos 

 

 

P11 4+725 
Aguiar de 
Sousa / 
Gondomar 

41º06.621'N, 
8º29.361'W 

Habitação 

unifamiliar de 

1/2 pisos 
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Designação 
Ponto  
Quilométrico 
(proj) 

Sentido 
Coordenadas  
geográficas 

Caracterização Fotografia aérea Fotografia 

P12 7+550 
Gondomar 
/ Aguiar de 
Sousa 

41º05.528'N, 
8º27.964'W 

Habitação 

unifamiliar de 2 

pisos 
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 Relação dos dados com características do projeto ou do ambiente exógeno ao projeto 

Os fatores que mais contribuem para a produção de ruído do tráfego rodoviário são o motor dos veículos, 
a interação pneu/estrada, a velocidade, o tipo de veículo (ligeiro ou pesado), a percentagem de veículos 
pesados, a fluidez do tráfego (fluído ou pulsado) e com grande influência o volume de tráfego (a 
duplicação do volume de tráfego traduz-se aproximadamente num aumento de ruído de 3 dB). 

Assim, a variação dos parâmetros de medição, apercebidos junto dos recetores, associados ao ruído de 
tráfego rodoviário apresenta uma relação, dependente principalmente dos fatores referidos e encontra-
se descrita no método de cálculo NMPB-96, que consta da norma francesa “XPS 31-133”, e que é 
recomendado pela Diretiva 2002/49/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 25 de junho de 2002, 
relativa à avaliação e gestão do ruído ambiente 

 Critérios de avaliação dos dados 

Os resultados de cada campanha de monitorização foram analisados tendo em conta as disposições 
regulamentares em vigor relativas aos valores limite de exposição máximos admissíveis para os 
indicadores de ruído (Lden e Ln), no âmbito dos objetivos estabelecidos no Decreto-Lei n.º 9/2007, de 17 

de janeiro. 

Uma vez que os requisitos legais dependem da classificação acústica oficial dos locais atribuída pela 
Câmara Municipal de Gondomar, solicitou-se essa informação à referida edilidade que comunicou que o 
Concelho de Gondomar possui classificação acústica constante da carta designada de “Zonamento 
Acústico” da revisão do Plano Diretor Municipal. 

Nesta conformidade, para o concelho de Gondomar aplicam-se os limites estabelecidos no artigo 11º, n.ºs 
1, 2 e 3 do Regulamento Geral do Ruído, em função da classificação das zonas atribuída pela respetiva 
câmara municipal. 

 Técnicas e métodos de análise ou registo de dados 

A monitorização realizada em 2016 consistiu na medição dos níveis sonoros do ruído ambiente, junto aos 
recetores com interesse, concretamente 11 recetores sensíveis na envolvente da A43/IC29 – Lanço 
Gondomar / Aguiar de Sousa (IC24), nos períodos de referência estabelecidos regulamentarmente 
(período diurno, das 7h às 20h; período do entardecer, das 20h às 23h; período noturno, das 23h às 7h), 
designados respetivamente por Ld, Le e Ln, visando obter os valores dos indicadores de ruído Lden e Ln. 

Os ensaios de ruído foram realizados pelo laboratório da BEG (ver anexo técnico de acreditação no Anexo 
4) e seguiram a metodologia para realização dos ensaios de Ruído Ambiente (Medições de níveis de 
pressão sonora. Determinação do nível sonoro de longa duração), dando cumprimento aos requisitos das 
normas NP ISO 1996-1:2011 e NP ISO 1996-2:2011, para aplicação do Art.º 11º do Regulamento Geral do 
Ruído (Decreto-Lei n.º 9/2007, de 17 de janeiro (com Declaração de Retificação n.º 18/2007, de 16 de 
março e alteração pelo Decreto-Lei n.º 278/2007, de 1 de agosto)). 
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Os ensaios foram realizados com recurso a um sonómetro de classe exatidão 1, homologado pelo Instituto 
Português da Qualidade, marca “01dB-METRAVIB”, modelo “DUO”, números de série 10525, 10535 e 
12046. Para realizar as medições acústicas o sonómetro foi parametrizado com a seguinte configuração: 
indicador LAeq (nível sonoro contínuo equivalente ponderado A), com tempo de resposta “Fast” e com 

registo de terços de oitava. Todas as medições foram acompanhadas do registo das condições 
meteorológicas, nomeadamente a velocidade do vento, direção do vento, temperatura e humidade, com 
recurso a estação meteorológica Vaisala, modelo WXT520, bem como ao registo na nebulosidade 
verificada no momento das medições. 

O parâmetro a caracterizar é o nível sonoro contínuo equivalente, Ponderado A (LAeq,t). 

Previamente ao início das medições foi desenvolvida uma fase de planeamento, com o objetivo de definir 
o Plano de Medições a executar para determinar o nível sonoro representativo do intervalo de tempo de 
longa duração de um ano, por período de referência, ou seja, Ld, Le e Ln, bem como efetuar a descrição 

detalhada dos locais a caracterizar, definir o número de amostras por período de referência e os intervalos 
de tempo possíveis de medição, de forma a garantir a representatividade das amostras. 

A duração de cada medição foi determinada fundamentalmente pela estabilização do sinal sonoro em 
termos de LAeq,t, avaliado pelo operador do sonómetro, sendo que a duração mínima foi sempre de 15 

minutos.  

De forma a garantir a representatividade das amostras para os intervalos de tempo de referência e de 
longa duração em causa, todas as medições foram realizadas em condições significativas de ruído na 
fonte, nomeadamente em horas (dos períodos Diurno, Entardecer e Noturno) e em dias representativos 
de 1 ano típico. 

Tratando-se de ruído rodoviário, as medições foram realizadas em dias representativos do tráfego médio 
anual, tendo-se, para o efeito, considerado dias em que o tráfego médio diário não diferiu em mais de 
10% do tráfego médio diário anual. 

As amostras efetuadas para cada recetor, em cada período de referência, foram recolhidas nos seguintes 
dias: 2, 3 e 4 de novembro de 2016. Nos Anexos 3.1, 3.2 e 3.3 constam, respetivamente, os relatórios dos 
ensaios de ruído ambiente contendo informação mais detalhada sobre cada medição e tabela com o 
resumo dos dados de tráfego. 

5.3 RESULTADOS DO PROGRAMA DE MONITORIZAÇÃO DO AMBIENTE SONORO 

 Apresentação dos resultados obtidos 

Os resultados obtidos nos recetores sensíveis monitorizados apresentam-se no Quadro seguinte. Nos 
recetores P2 e P7 não foi possível realizar a medição dos níveis sonoros de ruído ambiente porque não 
houve autorização expressa para a realização de ensaio de ruído.  
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Quadro 16 – Resultados obtidos nos recetores sensíveis monitorizados 

Locais monitorizados Níveis de ruído 

Designação 
Ponto 

quilométrico 
(projecto) 

Sentido Lden(dB(A)) Ln(dB(A)) 

P1 0+025 Aguiar de Sousa / Gondomar 58 48 

P2 0+125 Gondomar / Aguiar de Sousa 
Não houve autorização expressa 

para realização de ensaios de ruído 

P3 0+275 Gondomar / Aguiar de Sousa 54 43 

P5 2+250 Gondomar / Aguiar de Sousa 54 46 

P6 3+200 Gondomar / Aguiar de Sousa 53 44 

P7 3+510 Gondomar / Aguiar de Sousa 
Não houve autorização expressa 

para realização de ensaios de ruído 

P8 3+530 Aguiar de Sousa / Gondomar 61 50 

P9 3+775 Aguiar de Sousa / Gondomar 52 44 

P10 4+675 Gondomar / Aguiar de Sousa 54 44 

P11 4+725 Aguiar de Sousa / Gondomar 51 41 

P12 7+550 Gondomar / Aguiar de Sousa 49 40 

 Discussão, interpretação e avaliação dos resultados obtidos face aos critérios definidos 

A caracterização acústica realizada baseia-se na determinação do ambiente sonoro atual da envolvente 
da área em análise, nomeadamente nos recetores definidos e o seu enquadramento no Decreto-Lei n.º 
9/2007, de 17 de janeiro, que define o Regulamento Geral do Ruído. 

De acordo com a legislação, há que identificar e classificar as zonas abrangidas pela área em que se 
desenvolve o presente relatório, segundo a sua sensibilidade ao ruído, de acordo com as definições de 
zona mista e zona sensível. 

De acordo com o Decreto-Lei n.º 9/2007, de 17 de janeiro, artigo 3º, alíneas v) e x): 

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

• “Zona Mista” a área definida em plano municipal de ordenamento do território, cuja ocupação 
seja afeta a outros usos, existentes ou previstos, para além dos referidos na definição de zona 
sensível. 

De acordo com o referido anteriormente, e uma vez que os requisitos legais dependem da classificação 
acústica oficial dos locais atribuída pela Câmara Municipal de Gondomar, solicitou-se essa informação à 
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referida edilidade que comunicou que o Concelho de Gondomar possui classificação acústica constante 
da carta designada de “Zonamento Acústico” da revisão do Plano Diretor Municipal. 

Nesta conformidade, para o concelho de Gondomar aplicam-se os limites estabelecidos no artigo 11º, n.ºs 
1, 2 e 3, do Regulamento Geral do Ruído, em função da classificação das zonas atribuída pela respetiva 
câmara municipal.  

Desta forma, no quadro seguinte apresentam-se os níveis sonoros máximos admissíveis para os 
indicadores de ruído diurno-entardecer-noturno (Lden) e noturno (Ln) na A43/IC29 – Lanço Gondomar / 

Aguiar de Sousa (IC24). 

Quadro 17 - Níveis sonoros máximos admissíveis (Art. 11º do Decreto-Lei n.º 9/2007, de 17 de janeiro) 

Recetores Classificação acústica Indicador Lden [dB(A)] Indicador Ln [dB(A)] 

P1, P2, P3, P5, P6, P7, P8, P9, P11 Zona mista 65 55 

P10, P12 Sem classificação 63 53 

 

No gráfico seguinte compara-se, para todos os recetores analisados, os valores obtidos para os 
indicadores Lden e Ln com os valores limite legais para estes indicadores. 

 

Figura 6 - Comparação dos níveis de ruído ambiente, Lden e Ln, com os valores limite legais para estes indicadores nos 

recetores analisados 

Como se pode verificar, de acordo com os níveis sonoros máximos admissíveis para os indicadores de 
ruído Lden e Ln, constata-se que todos os 8 recetores monitorizados registaram valores inferiores aos 

limites legais. 
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 Comparação com as previsões efetuadas no processo de avaliação de impacte ambiental   

As previsões de ruído ambiente junto aos recetores sensíveis efetuadas no Processo de Avaliação de 
Impacte Ambiental recorreram a uma modelação utilizando o software denominado Cadna A com dados 
de tráfego estimados para o ano 2016 que se apresentam no Quadro seguinte e considerando uma 
velocidade de circulação na plena via, rotundas e nós de, respetivamente, 120 km/h, 30 km/h e 50 km/h, 
para os veículos ligeiros, e 100 km/h, 30km/h e 30 km/h, para os pesados. 

Quadro 18 - Dados de tráfego estimados no RECAPE e tráfego real no ano 2016 

Sublanço 
  

Tráfego estimado no RECAPE da 
A43/IC29 para o ano 2016 

Tráfego do ano 2016 Variação entre o tráfego real e 
o estimado (%) 

Período 
diurno 

Período 
entardecer 

Período 
noturno 

Período 
diurno 

Período 
entardecer 

Período 
noturno 

Período 
diurno 

Período 
entardecer 

Período 
noturno (% 

pesados 
= 3,3%) 

(% pesados 
= 1,6%) 

(% 
pesados 
= 3,5%) 

(% 
pesados 
= 2%) 

(% pesados 
= 1%) 

(% 
pesados 
= 1%) 

Gondomar/Gens 649 337 103 392 218 50 -39,6 -35,3 -51,5 

Gens  - A41/A43 758 394 121 217 121 28 -71,4 -69,3 -76,9 
 

A previsão do ruído ambiente final nos vários recetores analisados resultou da soma logarítmica dos 
valores de ruído ambiente na situação de referência com os valores estimados da circulação de tráfego 
rodoviário na A43. 

As previsões efetuadas em fase de AIA junto aos recetores sensíveis com aquelas premissas apresentam-
se no quadro seguinte face aos resultados reais obtidos durante a monitorização realizada em 2016. 

Quadro 19 – Comparação entre as previsões de ruído ambiente efetuadas no RECAPE e os resultados obtidos na monitorização 

Designação 

Previsões de ruído ambiente 
efetuadas no RECAPE- 

Resultados obtidos na 
monitorização 

Diferença entre os valores 
previstos e os resultados da 

monitorização 

Lden(dB(A)) Ln(dB(A)) Lden(dB(A)) Ln(dB(A)) Lden(dB(A)) Ln(dB(A)) 

P1 64 56 58 48 6 8 

P2 63 55 
Não houve autorização expressa 

para realização de ensaios de ruído 
   

P3 63 55 54 43 9 12 

P5 61 52 54 46 7 6 

P6 62 53 53 44 9 9 

P7 73 61 
Não houve autorização expressa 

para realização de ensaios de ruído 
   

P8 73 63 61 50 12 13 

P9 66 57 52 44 14 13 

P10 60 52 54 44 6 8 

P11 62 53 51 41 11 12 

P12 70 60 49 40 21 20 

Média da diferença entre os valores previstos e os resultados da monitorização 10,6 11,2 
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A análise da tabela anterior permite verificar valores mais elevados para os valores obtidos nas previsões 
do RECAPE em comparação com os valores obtidos nas medições in-situ no decorrer das campanhas de 
monitorização, situando-se a média da diferença desses valores na ordem da dezena. 

Esta diferença afigura-se ser motivada pela discrepância que existe entre o tráfego estimado para 2016 
no RECAPE e o tráfego efetivamente verificado em 2016. 

 Proposta de revisão do programa de monitorização 

Na presente monitorização verificou-se que os níveis de ruído ambiente junto aos recetores analisados 
cumpriam com os valores limite legislados, não se tendo detetado a existência de situações merecedoras 
de acompanhamento. Nesta conformidade, propõe-se que, de acordo com o previsto no Plano Geral de 
Monitorização do Ambiente, se interrompa a monitorização e se programe o seu reinício num prazo de 5 
anos ou caso se alterem significativamente as condições de exploração da A43, designadamente se 
ocorrer um aumento de tráfego superior a 20%. 

 Conclusões 

De acordo com a avaliação efetuada, verifica-se que os níveis de ruído ambiente junto aos recetores 
analisados são inferiores aos valores limite de exposição que se encontram legislados, pelo que os 
impactes no ambiente sonoro originados pela circulação de tráfego na A43 estão dentro dos limites 
admissíveis e devidamente controlados. 
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ANEXO 1 - LOCALIZAÇÃO DOS PONTOS DE MONITORIZAÇÃO 
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ANEXO 2 – REGISTO FOTOGRÁFICO DOS LOCAIS DE AMOSTRAGEM DA QUALIDADE BIOLÓGICA DAS 
ÁGUAS SUPERFICIAIS 
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ANEXO 3 – ELEMENTOS BIOLÓGICOS 

• Anexo 3.1 – Macroinvertebrados bentónicos 

• Anexo 3.2 – Fauna piscícola 
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ANEXO 4 - COMPROVATIVOS DE ACREDITAÇÃO DOS LABORATÓRIOS 

• Anexo 4.1 – Comprovativo de Acreditação do Laboratório da BEG (Ensaios de Ruído) 
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ANEXO 5 – RELATÓRIOS DOS ENSAIOS DE RUÍDO AMBIENTE 
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ANEXO 6 – DADOS DE TRÁFEGO 

 

 


