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1 - INT
TRODUÇÃ
ÃO
1.1 - CONSIDER
C
RAÇÕES GERAIS
G
O prese
ente docum
mento constiitui o Relató
ório de Con
nformidade Ambiental d
do Projecto
o de Execuçção
(RECAP
PE) do troço
o Alto de São João - Miranda
M
do Corvo do Ramal
R
da Lo
ousã, perten
ncente ao SisS
tema de
e Mobilidade do Mondego. Este Relatório
R
foi elaborado
o de acordo com a legiislação aplicável, nom
meadamentte o Decretto-Lei n.º 69/2000
6
de 3 de Maio, com a no
ova redacçã
ão que lhe foi
dada pe
elo Decreto
o-Lei n.º 197
7/2005, de 8 de Novembro, e a sua
s estruturra e conteú
údo obedecem
ao disposto na Po
ortaria n.º 33
30/2001, de
e 2 de Abril, com as adaptações
a
necessária
as ao Proje
ecto
em caussa.
O Proje
ecto referido
o foi sujeito a processo
o formal de Avaliação
A
d Impacte Ambiental (AIA),
de
(
em fa
ase
de Estu
udo Prévio, para o qu
ual foi elaborado o Es
studo de Im
mpacte do Metropolita
ano Ligeiro do
Mondeg
go (IDAD, 2003).
2
O prese
ente RECAP
PE reporta-se apenas ao Projecto
o de Execuçção (PE) do
o troço Alto de São Joã
ão Miranda
a do Corvo, verificando
o a sua com
mpatibilidade
e com a De
eclaração de
e Impacte Ambiental
A
emitida no âmbito
â
do processo
p
global de AIA
A do Metrop
politano Lige
eiro do Mon
ndego.

1.2 - ID
DENTIFICA
AÇÃO DO PROJECTO E DO PROPONE
P
ENTE
O Proje
ecto de Execcução do troço do Mettro Ligeiro do
d Mondego
o (MLM) com
mpreendido
o entre Alto de
São Joã
ão - Mirand
da do Corvo
o, com uma
a extensão aproximada
a de 14 280
0 metros (v
vd. Desenho
o1
das Peçças Desenh
hadas), con
nsidera o aproveitame
a
ento do esp
paço canal da actual infra-estrutura
ferroviária (Ramal da Lousã), em bitola Ibérica (1 668
6 mm), qu
ue será aju
ustado para permitir a circulação
o de novo material
m
circculante (tipo
o “tram-train
n”) em bitolla UIC (1 435 mm). Refira-se que
eo
Projecto
o de Execução em ava
aliação no presente
p
RECAPE, nã
ão inclui as estações de
d Alto de São
S
João e Miranda do
o Corvo.
O propo
onente do Projecto é a empresa
a Metro-Mondego, S.A
A., com sed
de na Rua Rodrigues de
Gusmão
o, 21, 3000-345 Coimb
bra.
NIF: 5036713
320
Te
elefone: 239
9 488 100
Fa
ax: 239 483
3 175
E--mail: metro
o@metromo
ondego.pt
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A Metro
o-Mondego,, S.A. é um
ma sociedad
de anónima
a de capitaiss exclusivamente públlicos, à qua
al o
Estado atribuiu, em
m exclusivo
o, a concesssão em reg
gime de se
erviço públicco, da explo
oração de um
sistema
a de metro ligeiro de superfície
s
no
os municípios de Coim
mbra, Miran
nda do Corv
vo e Lousã. O
prazo da concessã
ão é de 30 anos.
a
Na génese do pro
ojecto do MLM,
M
encon
ntra-se o Ramal da Lo
ousã que o
originalmentte promovia
a a
ligação das zonas de Serpinss, Lousã e Miranda
M
do Corvo a Co
oimbra e à llinha do No
orte. No enta
anto, e po
orque gradualmente as
a condiçõe
es de atrav
vessamento
o ferroviário
o da cidade
e se tornarram
inconciliáveis com as funçõess urbanas, o serviço ferroviário foi interrompid
do entre Co
oimbra-Cida
ade
e Coimb
bra-Parque, fazendo-se apenas uma
u
ligação
o diária, dura
ante a noite
e. O serviço
o ferroviário do
Ramal da
d Lousã é feito actua
almente en
ntre Coimbra-Parque - Serpins, através de automotoras
a
sa
diesel, e entre Coim
mbra-B - Co
oimbra-Cida
ade, sendo o serviço electrificado
e
.
Com o objectivo
o
de
e retomar esta
e
ligação num modo
o de transpo
orte com ca
aracterística
as compatívveis
com a circulação
c
e meio urbano, o D.L
em
L. n.º 70/94
4 de 3 de Março
M
estabelece o reg
gime de exp
ploração do
d Metropolitano Ligeiiro de Supe
erfície nos municípioss de Coimb
bra, Miranda do Corvo
o e
Lousã, o qual se
e deverá de
esenvolver ao longo do corredor do Ram
mal da Lou
usã. A MettroMondeg
go, S.A. foi criada a 20
0 de Maio de
e 1996.
Desde 1992 que se
s têm vindo a realizarr estudos com
c
o objecctivo de ava
aliar a viabilidade física
ae
tecnológ
gica da intrrodução de
e um metro
opolitano lig
geiro na linha da Loussã, destaca
ando-se ne
este
âmbito o Estudo Preliminar
P
G
Geral
realiza
ado pela FERBRITAS
S/FERCONS
SULT em 1997 e um primeiro “A
Anteprojectto para a rede base do
d Metropo
olitano do Mondego”
M
e
elaborado pelo
p
consórrcio
constitu
uído pelas empresas
e
SYSTRA/TIS
S.PT/COBA
A em 2000 e 2001.
Nesses estudos preliminares e de viabilidade era claro que os
o níveis essperados para
p
a procu
ura
potencia
al do sistem
ma de metro
opolitano lig
geiro no Ram
mal da Loussã seriam relativamentte modestos.
Assim, com
c
o objectivo de equ
uilibrar o prrojecto numa perspectiva económico-financeira, admitiu-se
que o sistema se poderia
p
este
ender ao longo de um dos princip
pais eixos de deslocações da cida
ade
de Coim
mbra, definiido desde o Bota Abaixo, Rua Olímpio Nico
olau Rui Fernandes, Av
v. Sá da Ba
andeira, Praça
P
da República, Universidade
U
e, Celas e até ao Hosspital, uma vez que este
e
concen
ntra
elevado
os níveis de
e procura.
Com o Decreto-Le
ei n.º 10/2002 de 24 de
d Janeiro foram
f
publiicadas as b
bases de co
oncessão que
q
enquadram a activvidade da Metro-Monde
ego, S.A. e o Projecto do MLM.
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1.3 - ID
DENTIFICA
AÇÃO DOS RESPON
NSÁVEIS PELO RE
ECAPE
O prese
ente RECA
APE é da re
esponsabilid
dade da PR
ROCESL - Engenharia
a Hidráulica
a e Ambiental,
Lda., tendo sido elaborado pe
ela equipa té
écnica indic
cada no Quadro 1.1.
QUADRO
O 1.1
posição da equipa
e
técnica respons
sável pela elaboração
e
do RECAPE
Comp
NOME

QUALIFICA
AÇÃO PROFIISSIONAL

FUNÇ
ÇÃO / ESPEC
CIALIDADE

Eng.º An
ntónio Migue
el Faria

Liccenciado em Engenharia do Ambiente; Curso de Fo
ormação sob
bre Ruído;
Direcção d
de Projecto
Pós-Graduação
o em Engenh
haria Infor- Qualidade do Ambiente
e
má
ática e Geo-Informática

Eng.ª Luíísa Lopes Leirria

Lice
enciada em Engenharia do Ambiente.
Currso de Direito do Ambiente da Universidad
de Católica Po
ortuguesa, Ins
stituto de Direi- Gestão de R
Resíduos
tos do Homem; Curso
C
de Gesttão do
Am
mbiente do Insttituto Superiorr Técnico

Dr.ª Vane
essa Batista

Lice
enciada em Geologia
G
Aplica
ada e do
Apoio à Dire
ecção de Projecto
Am
mbiente; a frequentar o mesttrado em Geo- Geologia e Hidrogeologia
a
gra
afia Física, Reccursos e Risco
os Ambientaiss Geofísica

Dr.ª Luisa
a Pineda Cabello

Lice
enciada em Geografia
G
e His
stória com
esp
pecialização em
e Pré-história
a e Arqueologia

Eng.ª Maria João So
ousa

Liccenciada em Engenharia do Ambiente; Pós-Gradua
ação em Ordenamento do
o Ordename
ento do Territtório
Terrritório e Planeamento Ambiental

Dr. Nuno
o Crespo Sa
algueiro

B
Vege
etal Aplicada;
Licenciado em Biologia
Curso de Especialização em
m Ciências e Ecologia e Paisagem
Teccnologias do
o Ambiente

Eng. Nu
uno Miguel Le
eandro

Licenciado em Engenharia
E
Florestal
F

Eng.ª An
na Isabel Salvador

Liccenciada em Zootecnia, Ramo
R
Técni-- Uso do So
olo
co--Científico
Cartografia
a e SIG

Eng.ª Maria Helena Tavares

Liccenciada em Engenharia Química;
Dip
plomada em Engenharia Sanitária

Património A
Arqueológico e Arquitectónico

Cartografia
a e SIG

Recursos H
Hídricos

1.4 - OBJECTIVO
O
OS E EST
TRUTURA DO RECA
APE
De acordo com a legislação vigente, o RECAPE é o docume
ento que de
emonstra o cabal cumprimento das
d
condições imposttas pela De
eclaração de
d Impacte Ambiental (DIA), permitindo asssim
verificarr que as prremissas asssociadas à aprovação
o, condicion
nada, de de
eterminado projecto, que
q
tenha sido submetido a processo de AIA em fase an
nterior a Pro
ojecto de Exxecução, se
e cumprem.
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O RECA
APE visa, portanto,
p
co
om base na DIA emitida pelo Ministério do Ambiente, do
o Ordename
ento do Te
erritório e do
d Desenvo
olvimento Regional
R
(MA
AOTDR), ve
erificar que
e o Projecto
o de Execuçção
ao
do Proje
ecto do troçço da linha metropolita
ana Alto de
e São João - Miranda d
do Corvo pertencente
p
Sistema
a de Mobilid
dade do Mo
ondego (Ram
mal da Lous
sã), cumpre
e o estabele
ecido nesse
e documento.
O RECA
APE terá em
m conta as disposiçõe
es referidas no Artigo 4º
4 da Portaria n.º 330//2001, de 2 de
Abril, e a sua estru
utura e conteúdo obede
ecerá às no
ormas técniccas constan
ntes no Ane
exo IV da re
eferida Portaria. Assim, para além da pressente introd
dução, o RECAPE
R
terá três cap
pítulos, com
m a
seguinte
e estrutura:
- Capítulo
C
1 - Introduçã
ão, para ide
entificação do Projecto
o, do propo
onente, dos responsávveis
pelo REC
CAPE, apressentação do
os objectivo
os, estrutura
a e conteúd
do do mesm
mo;
- Capítulo
C
2 - Antecede
entes, onde
e se resumem os ante
ecedentes d
do Processo
o de AIA, com
transcriçã
ão da DIA, apresentaç
ção do proje
ecto e verifiicação das alterações do
Estudo Prévio para Projecto
P
de Execução e respectiva avaliação
o de impacte
es;
- Capítulo
C
3 - Conform
midade com
m a DIA, com
m descrição
o das caraccterísticas do
d Projecto de
Execução
o, incluindo as cláusula
as do Sistema de Gestão Ambien
ntal, que asseguram a conformidade com as condiciona
antes definid
das na DIA, e a aprese
entação doss estudos e cartografia
a compleme
entares efecctuados;
- Capítulo
C
4 - Monitorizzação Amb
biental, ond
de é aprese
entado um plano gera
al de monito
orização na
a área dos recursos hídricos
h
e ruído ambie
ente, com o objectivo de
avaliar a eficácia da
as medidas de minimizzação propo
ostas na DIA, bem como
os efeitoss do Projectto no ambie
ente.
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2 - AN
NTECEDE
ENTES
2.1 - ANTECEDE
ENTES DO
O PROCES
SSO DE AIIA
O projecto integral do Metropo
olitano Lige
eiro do Mon
ndego foi su
ujeito, em O
Outubro de 2003,
2
a procedimento
o de Avaliaçção de Impa
acte Ambien
ntal, nos terrmos da leg
gislação na altura em vigor,
v
o Deccreto-Lei n.º 69/2000, de 3 de Ma
aio.
Na sequ
to de AIA, o ex-Ministério das Cid
uência do procedimen
p
dades, Ordenamento do
d Território
oe
Ambiente, actual Ministério
M
d Ambientte, do Orde
do
enamento do
d Território
o e do Des
senvolvimento
Regiona
al (MAOTDR), emitiu uma
u
Declarração de Im
mpacte Amb
biental (DIA
A), em Abril de 2004, com
parecerr favorável ao
a projecto do Metropo
olitano Lige
eiro do Mondego, incluindo o prolo
ongamento do
traçado da infra-esstrutura até
é ao Pólo III, condicio
onado ao cumprimento
o dos cond
dicionamenttos,
das medidas de minimização,, estudos e projectos a apresenta
ar e planos de monitoriização, indicados no anexo
a
à DIA
A.
Esta DIA
A, inicialme
ente válida até
a Abril de
e 2006, viu o seu prazo
o prorrogado
o até 31 de Dezembro de
2008, pelo Secretá
ário de Esta
ado do Amb
biente, tendo
o sido solicitada nova prorrogação
o deste pra
azo,
em Outtubro de 20
008, ao abrrigo das exxcepções previstas no
o art. 21º, a
alínea 3), do
d Decreto--Lei
nº 197/2
2005.
O enten
ndimento da
a autoridad
de compete
ente é que, de acordo com o nº1 do artigo 21º
2 do Deccreto-Lei nº
n 69/2000, de 3 de Maio, na sua
a actual red
dacção, con
nsidera-se q
que a DIA é ainda válida
uma vez que já se
e iniciaram trabalhos
t
d execução
de
o parcial do
o projecto, n
nomeadamente o dese
envolvime
em
ento das Interfaces do Ramal da Lousã (Ceira, Miranda
a do Corvo e Lousã), analisadas
a
sede de
e pós-avalia
ação em Ou
utubro de 20
007.
No Anexo I junta-se cópia da Declaração
o de Impacte Ambienta
al (DIA).

2.2 - ALTERAÇÕ
ÕES AO ESTUDO
E
PR
RÉVIO
No âmb
bito do Estu
udo Prévio do
d Metropo
olitano Ligeiro do Mond
dego não fo
oram estuda
as alternativvas
de proje
ecto em rela
ação ao troço Alto de São
S João - Miranda do
o Corvo, vissto o propon
nente consid
derar que o aproveita
amento do espaço
e
can
nal da actua
al infra-estru
utura ferrovviária do Ra
amal da Lou
usã
constitu
uir a solução
o mais viáve
el do ponto de vista téc
cnico, econ
nómico e am
mbiental.
Deste modo,
m
em re
elação ao Projecto
P
de Execução do troço do
o Metropolittano Ligeiro
o do Monde
ego
(MLM) compreend
c
ido entre Alto de São João
J
e Mira
anda do Co
orvo, com um
ma extensã
ão aproxima
ada
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de 14 280
2 metros,, não foram
m feitas altterações ao
o Anteproje
ecto, estan
ndo prevista
as apenas as
seguinte
es intervençções:
- Execução
E
d via bala
de
astrada nos troços não
o urbanos com recursso a carril Vignole
V
54E
E1,
c
contra-carri
il (U-69) e travessas de betão bi-bloco eq
quipadas ccom placas
s, palmilhass e
b
buchas
isolantes;
- Intervençõe
I
es no âmbitto das Inte
egrações Fu
uncionais em
e todas ass estações,, ao nível das
d
p
plataformas
s, acessos,, drenagem
m, iluminaçã
ão, estacio
onamento, ssinalização e integraçção
p
paisagística
a;
- Construção
C
o de três lig
gações entrre os dois lados do canal
c
ferrovviário, duas rodoviáriass e
u
uma
pedonal:
. Passagem
m Inferior de
e Peões (P
PIP), a cons
struir na prroximidade da estação
o de Ceira, ao
PK 3+358
8, em pórtico de betão armado, co
om dimensõ
ões úteis de
e comprime
ento, largura
ae
altura aprroximadame
ente de 7 m,
m 3 m e de
d 3,10 m,, respectiva
amente. Os
s arruamentos
adjacentes à PIP possicionam-se
e a cotas differentes, se
endo necessário execu
utar escadas e
rampas do
o lado Nortte. Do lado oposto, a cota
c
do pavvimento da PIP coincid
de com a cota
do arruam
mento adjace
ente, pelo que
q a ligaçã
ão se efectu
ua de nível;
. Passagem
m Inferior Rodoviária,
R
ao PK 3+912, a construir na pro
oximidade da
d estação de
Ceira, perrmitindo a trransposição
o de um arrruamento novo, design
nado por restabelecime
ento de Ceirra, onde se opta por um
ma solução em pórtico
o laminar em
m betão arm
mado, com larl
gura de 14
4,30 m com
m um vão livvre de 10 m;
. Passagem
m Superior Rodoviária,
R
+856, a construir sobre
e a via-férre
ea, a Nascente
ao PK 10+
da Estaçã
ão de Moinh
hos, que permite o cruz
zamento de
esnivelado d
do arruamento designa
ado
por Eixo 1 com a Linha do Metropolitano do Mondego
o. Opta-se p
por uma sollução de pó
órtico laminar, em betão
o armado e a largura do tabuleirro é de 10 m constituíída pela pla
ataforma da via com 7 m e dois passeios
p
com 1,50 m de
d largura, que incluem guardas de
segurança
a e guarda corpos.
c
- Foram
F
iden
ntificadas so
oluções de contenção
o e estabilizzação, com
mpostas porr 68 muros de
c
contenção
e 15 estabiilizações. Para
P
além destas
d
obras prevê-se o recurso a soluções de
c
contenção
e estabiliza
ação de menor imporrtância loca
alizadas ao longo do troço, que se
e
encontram
definidas no projecto de
d terraplen
nagem e dre
enagem;
- Alargament
A
to dos aterrros existente
es;
- Tratamento
T
o da plataforrma em locais identific
cados como instáveis;
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- Reperfilame
R
ento e reve
estimento vegetal
v
de taludes
t
ou seu reforço com betã
ão projectado,
p
pregagens
e redes;
- Demolição
D
ulos nomead
damente co
omo muros,, edificaçõe
es, passage
ens hidráuliccas
de obstácu
e
entre
outrass infra-estru
uturas;
- Construção
C
o de maciço
os e colocaçção de insta
alações fixas de tracção eléctrica;
- Restabelec
R
cimento de caminhos paralelos
p
existentes
e
c
com
camada
a de agreg
gado britado
o e
c
colocação
d guardas de seguran
de
nça nas zon
nas que ofereçam perig
go;
- Limpeza
L
e desassorea
d
amento de passagens
p
hidráulicas e valas existentes;
- Demolição
D
da Passage
em Hidráulica (PH) ao PK 8+364;
- Construção
C
o de novas PH
P ao PK 8+019,
8
PK 10+628,
1
PK
K 13+363, PK 13+424 e PK 16+46
62;
- Demolição
D
e reconstru
ução de passsagens hid
dráulicas exxistentes ao
os PK 6+22
28, PK 8+493,
P 9+717, PK 10+063
PK
3, PK13+214
4, PK 16+596 e PK 17+034;
- Intervençõe
es de vário
os tipos em
m PH existtentes e a manter ao
o PK 5+064
4, PK 6+043,
P 6+450, PK 7+695
PK
5, PK 9+81
14, PK 10+
+495, PK 11+170, P
PK 11+361,, PK 11+900,
P 12+153, PK 14+ 03
PK
33, PK 14+4
484, PK 14+928, PK 15+426, PK 16+401 e PK
P 17+495;
- Prolongame
P
ento da PH existente ao
a PK 9+548;
- Execução
E
d valetas de
de
d plataform
ma, de pé de
d talude, de
d banqueta
a, de crista
a e de desccida
d taludes, de colectores tubulare
de
es, de dren
nos, de boca
as em aterrro, de caixa
as de visita ou
de caleira rectangular
i
inspecção,
r
nas Passa
agens de Níível e órgão
os de dissip
pação de en
nerg e de prrotecção co
gia
ontra a erossão para re
ecolha e esscoamento,, de forma eficiente, das
d
á
águas
que alcançam a plataforma
a de via;
- Execução
E
d órgãos de
de
d drenagem
m profunda
a como dren
nos longitud
dinais associados a va
alet e colecttores drenantes associiados a vale
tas
etas;
- Instalação
I
d infra-esstruturas de
das
e sinalização
o e do siste
ema de terra
as universal;
- Colocação
C
de vedaçõ
ões rurais ou
o urbanas e portões de acesso
o e de eme
ergência, com
e
excepção
d zonas das
das
d Passag
gens de Nív
vel, das esttruturas de contenção e zonas com
t
taludes
elevvados;
- Beneficiaçã
B
ão, com con
nservação dos
d encontrros e pilaress em alvena
aria de pedra e manute
enç
ção
do tab
buleiro metá
álico, nas pontes
p
existentes, de Portela ao PK 5+512, de Ceira ao
P 7+270, de Dueça 1 ao PK 8+9
PK
929, de Due
eça 2 ao PK
K 9+112, de
e Trémoa ao
a PK 12+791,
d Dueça 3 ao PK 18+
de
+228 e de Dueça
D
4 ao PK 18+616
6, através da
a limpeza das
d superfíccies
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e
expostas
de
e alvenaria com recursso a biocida
a, a soluçõe
es aquosass, a jactos de
d areia húmid e água; refechamento das jun
da
ntas com arrgamassa; injecções de
e caldas cim
mentícias re
eop
plásticas
ou
u resina de
e epóxi nass fendas e fissuras exxistentes; re
eparação e tratamento
o à
c
corrosão
de
e zonas loccalizadas degradadas
d
das superr-estruturas; substituiçã
ão integral da
v pintura geral do ta
via;
abuleiro da ponte e su
ubstituição dos elementos danific
cados por elee
m
mentos
em aço novo;
- Beneficiaçã
B
ão e reforço
o dos túneis de Carrô
ô (PK 17+6
674 - PK 17+733); de
e Carvalhossas
(
(PK
4+545 - PK 4+799
9); de Mira
anda do Corvo
C
(PK 18+277 - 18+399); de
d Passare
eiro
(
(PK
17+304
4 - 17+429); de Tôcco (PK 13
3+842 - PK
P
13+903); de Va
ale do Açor
(
(PK
10+149
9 - PK 10+4
431) e de Va
ale Manceb
bo (PK 15+6
674 - PK 15
5+786), atra
avés da limpez das supe
za
erfícies; da aplicação de
d betão prrojectado; da
d drenagem
m dos haste
eais e da abób
bada;
das obras
o
correctivas estru
uturais; da drenagem
d
d plataform
da
ma; da prote
ecção de ta
alud
des.

2.3 - DESENVOL
D
LVIMENTO
O DO PRO
OJECTO DE
D EXECUÇÃO

2.3.1 - Descriçã
ão do Pro
ojecto de
e Execuçã
ão
Na sequência da emissão
e
da
a DIA, foi desenvolvido
d
o o respecttivo Projectto de Execu
ução da ob
bra,
apresen
ntando-se nos
n subcapíítulos seguintes uma breve descrição do Projjecto.

2.3.2 - Conside
erações gerais
g
O prese
ente Projectto de Execu
ução surge no âmbito do designa
ado Sistema
a de Mobilidade do Mo
ondego no
o troço com
mpreendido
o entre Alto
o de São João e Mira
anda do Co
orvo, com uma
u
extenssão
aproxim
mada de 14 280 m, que
e pertence ao
a troço su
uburbano da
a Linha de S
Serpins. Es
ste troço conta
com 8 estações:
e
- Carvalhosa
C
as (PK 0+64
40,57 ao PK
K 0+720, 57
7);
- Quinta
Q
da Ponte
P
(PK 1+419,27 ao
o PK 1+499
9,27);
- Conraria
C
(P
PK 2+468,34
4 ao PK 2+5
548,34);
- Ceira
C
(PK 3+587,61
3
ao
o PK 3+667
7,6);
- Vale
V
do Aço
or (PK 5+10
06,33 ao PK
K 5+186,33);
- Trémoa
T
(PK
K 8+067,16 ao PK 8+147,16);
- Moinhos
M
(P
PK 10+597,6
63 ao PK 10
0+699,63);
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- Lobazes
L
(PK 12+046,3
39 ao PK 12
2+126,39).
O futuro
o traçado co
onsidera o aproveitam
mento da inffra-estrutura
a ferroviária
a actual, em
m bitola ibérrica
(1 668 mm),
m
que será ajusta
ada ao novo materia
al circulante
e (tipo “tra
am-train”) em
e bitola UIC
U
(1 435 mm).
m
Todo o troço se desenvolve
d
rá em via balastrada.
Os traba
alhos a exe
ecutar identificados no Projecto de
e Execução
o são ao nívvel da:
- Via-férrea;
V
- Terraplanag
T
gem e Dren
nagem, que inclui defin
nição e quan
ntificação dos trabalho
os;
- Instalações
I
s Fixas de Tracção
T
Eléctrica;
- Estruturas
E
d contençã
de
ão / Estabiliização e Ob
bras acessó
órias;
- Obras
O
de Arte
A Corrente
es;
- Plataformas
P
s de Passag
geiros;
- Integrações
I
s Funcionais, referente
e à reabilitaç
ção da zona
a envolventte;
- Vedações;
V
- Infra-Estrut
I
uras;
- Túneis;
T
- Pontes.
P
ferroviária.
Todos serão
s
efectu
uados com a linha enccerrada em termos
t
de exploração
e

2.3.3 - Principa
ais compo
onentes do
d Projec
cto de Ex
xecução
2.3.3.1
1 - Via-fé
érrea
No que
e respeita ao
a traçado, este é forttemente condicionado pela orogrrafia do terreno, revela
ando-se uma percenttagem eleva
ada de traçado em currva, que ultrrapassa os 60%, em que a extenssão
em curvva com raio
os entre os 200 e 500
0 m se situa
a nos 50%. Em relaçã
ão à altimetria, verifica-se
que o trraçado é maioritariam
m
ente ascen
ndente, no sentido
s
Alto
o de São João - Miran
nda do Corrvo,
com decclive médio
o de 2,3‰.
No que
e respeita a elemento
os base do
o projecto distinguemd
-se a bitola
a contempla
ada, que tem
1 435 mm,
m
mesmo
o para as curvas
c
com um raio inferior a 300
0 m, para a
além de qu
ue nesse ca
aso
deverá ser ajustado às condiçções precon
nizadas pelo
o material circulante
c
qu
ue vier a se
er escolhido
o.
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A veloccidade máxima a praticcar pelo ma
aterial circulante deverrá ser 90 km
m/h, valor que
q resulta da
necessiidade de miinimizar, po
or exemplo, os tempos de percurso entre esta
ações de crruzamento.
Em via balastrada definiu-se como raio mínimo des
sejável em planta os 100 m. O menor
m
raio em
planta usado
u
na Linha Geral deste
d
troço foi de 100 m, junto à estação
e
de Vale de Aç
çor, bem como
em toda
as as Linhass Secundárrias.
Para a definição dos Gabaritss dinâmicoss e limite de
e obstáculos, para além
m das regra
as gerais pa
ara
este tipo de equip
pamento, é também ne
ecessário definir
d
uma solução ab
brangente para
p
o tipo de
material circulante que será usado, visto ainda ser desconhecid
d
do nesta fasse.
Para o material circulante con
nsidera-se um
u veículo tipo com um
ma largura de 2,65 m, com um co
omprimentto máximo de
d 40 metro
os e uma altura,
a
na zo
ona de porttas, de 0,30
0 m em rela
ação ao pla
ano
de rolam
mento.
A partir da definiçã
ão dos Gaba
arits, optou-se por con
nsiderar, para o troço e
em estudo, uma distân
ncia
mínima para os eixxos da via de
d 3,40 m e constante
e, pois, regra geral, as curvas apresentam ra
aios
em plan
nta relativam
mente eleva
ados para traçados de metro ligeiiro, e por ou
utro lado pa
ara apresen
ntar
para pe
ermitir o dessenvolvimen
nto dos trab
balhos de fo
orma equilib
brada e em secção con
nstante.

2.3.3.2
2 - Terrap
planagem
m e drena
agem
No âmb
bito da Terrraplanagem
m o Projectto visa deffinir as intervenções p
para atingirr os seguintes
objectivvos:
- Rectificação
R
o da platafo
orma de via
a de forma a permitir a colocação
o de todos os elementos
e
essenciais
à modernizzação do trroço (drena
agem longittudinal, can
naletes de telecomunicaç
ções,
poste
es de catená
ária, etc.) e à introduçã
ão dos cais de passage
eiros;
de
- Alteração dos
d
taludess para as in
nclinações de equilíbrrio e coloca
ação dos dispositivos
d
d
drenagem
a
adequados
para garan
ntir a estabilidade futura
a dos talude
es;
- Tratamento
T
o dos talude
es em locais identifica
ados pela REFER
R
com
mo “historica
amente” insstáv
veis.
No que respeita à drenagem da via, esta
a divide-se em três tipos: drenage
em transversal, longitu
udinal supe
erficial e lon
ngitudinal profunda.
Em rela
ação à prim
meira os órg
gãos adequ
uados são passagens
p
hidráulicas que permittem dar continuidade
e às linhas de água que
q
atravesssam a via. Para a drrenagem longitudinal o objectivo de
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cada tip
po é retirar da plataforrma as água
as superficiais ou subtterrâneas, rrespectivam
mente, atravvés
de consstituintes que se divid
dem nos seguintes
s
grupos: vale
etas; colecttores, caixa
as de visita
a e
órgãos de dissipaçção de enerrgia; drenoss e valas.

2.3.3.3
3 - Alime
entação de
d energia
a
A tecno
ologia proposta consisste num sisstema alim
mentado em
m 750 volts, de catená
ária isolada
a a
25 kV. O isolamen
nto é de zo
ona terrestrre, à excep
pção das amarrações e das plattaformas altas
onde foi previsto o isolamento
o sintético.
A caten
nária é com
mposta por um Fio de contacto de
e 107 mm2, um cabo de suporte
e em cobre de
95 mm2 e um feede
er de reforçço de secçã
ão de 150 mm
m 2.
A altura
a nominal do
d fio de co
ontacto será
á de 5,50 m,
m com altu
ura mínima de 3,90 m, e a abertu
ura
nominal da catenária será de 1,40 m.
Dado que a largurra útil do pantógrafo
p
é de 1,0 m,
m tomar-se--á para dessalinhamento em recta
a o
valor de
e 0,25 m e em
e curva o valor de 0,3
30 m.
Atenden
ndo ao perrfil tipo para
a a via bala
astrada, os postes de catenária serão montados do la
ado
esquerd
do da via co
om implanta
ação de 1,70 m.

2.3.3.4
4 - Platafformas pa
ara passa
ageiros
No proje
ecto estão envolvidas as 8 platafo
ormas para
a passageiro
os, com 80 m de exten
nsão e largu
ura
de 3 m, à excepção das plataformas de Moinhos
M
qu
ue têm 102 m de comp
primento e as
a plataform
mas
centraiss de Quinta da Ponte, Ceira
C
e Vale
e do Açor, que
q têm até
é 4 m de larrgura (variável em funçção
da curva
atura da dirrectriz da via adjacente
e).
As esta
ações de Trrémoa e Lo
obazes terã
ão apenas um cais latteral de um
m dos lados
s, paras as de
Carvalh
hosas, Conrraria e Moin
nhos prevêe
em-se duas
s plataforma
as laterais e na Estaçã
ão de Vale do
Açor op
ptou-se por uma única
a plataforma
a central. Nas
N estaçõe
es de Quintta da Ponte
e e Ceira prep
vê-se uma plataforrma central e uma plata
aforma lateral.
Todas as
a plataform
mas terão 3 m de largura útil, exc
cepto no ca
aso de sere
em centrais no qual terão
uma larrgura de 4 m.
m Em qualq
quer dos ca
asos, os cais terão 0,3
30 m de altu
ura acima da
d cota do carc
ril.
Na zona
a posterior, as plataforrmas são limitadas por guarda-co
orpos metállicos assentes num mu
uro
com 0,2
2 m de larg
gura, ao nívvel do pavim
mento, à ex
xcepção da
as plataform
mas do lado
o esquerdo de
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Carvalh
hosas e Conraria, onde
e existe um
m muro com
m uma alturra de pelo menos 0,90
0 m acima da
plataforrma.
Em rectta o afastam
mento entre
e o bordo da
a plataforma
a e o eixo da
d via mais próxima é de
d 1,45 m nas
n
plataforrmas e de 1,85
1
m nass rampas. As
A bordaduras da plattaforma estipula-se, po
or norma, que
q
sejam pré-fabricad
p
das e tenham
m uma larg
gura de 0,40
0 m e 0,16 m de altura
a, e que dep
pois de asse
entes form
mem uma consola
c
de 0,16
0
m. A aresta
a
externa da bord
dadura é prrotegida com uma can
ntoneira co
ontínua de 60
6 x 60 x 6 em aço gallvanizado.
O acessso ao exterrior da estação será ga
arantido po
or rampas de
d acesso ccom 2,60 m de largura
a, à
excepçã
ão das esta
ações de Quinta
Q
da Ponte, Ceira
a e Vale do
o Açor, onde
e a rampa de acesso ao
cais cen
ntral terá um
ma largura ajustada pa
ara garantirr o necessá
ário afastam
mento à via-férrea, con
ndicionado
o pela curva
atura da dirrectriz da via.
v Segund
do a regulam
mentação e
existente, para
p
uma diferença de cotas de 0,30 m, pre
econiza-se uma extensão de plattaforma de 5 m com uma
u
inclinaçção
de 6%.

2.3.3.5
5 - Estruturas de contençã
ão e obras acessó
órias
No proje
ecto serão efectuadoss 68 muros de contenç
ção e 15 estabilização.. Para além
m destas obras
ao
prevê-se o recurso
o a soluções de conten
nção e esta
abilização de
d menor im
mportância localizadas
l
longo do
o troço, que
e se enconttram definid
das no proje
ecto de terra
aplenagem e drenagem
m.
Procuro
ou-se fazer a distinção entre muro
os de contenção e esta
abilizações tendo em conta
c
a funçção
predom
minante de cada
c
soluçã
ão adoptada
a, de contenção e sup
porte de terrras e/ou es
stabilização de
encosta
as, respectivvamente.
A definiição geomé
étrica dos muros
m
foi esstudada em
m conjunto com
c
o proje
ecto de terrraplenagenss e
drenage
em, de form
ma a serem obtidos perfis estáveis
s com minim
mização do
o volume de
e terras utilizado.
As princcipais soluçções consisttem em:
- Muros
M
de betão armad
do em L;
- Muros
M
de betão armad
do ancorado
os;
- Muros
M
de espera em betão
b
armad
do, pregado
os ou não;
- Cortina
C
de estacas
e
enccabeçadas com viga de coroamen
nto;
- Muro
M
de ate
erro apoiado em micro-estacas;

40606.ASJM
MC.PE.RECAPE

14

Ramal da Lou
usã
Sisstema de Mobilid
dade do Monde
ego
Troço Alto
A de S. João (excl.) - Miranda do Corvo (exccl.)
Projecto de Execuçção
RECAP
PE
Relató
ório

- Muro
M
de ate
erro compo
osto por esttacas de be
etão armado, viga de coroamento
o e parede de
f
forro;
- Taludes
T
rep
perfilados e reforçadoss com betão
o projectado
o e pregage
ens;
- Taludes
T
esttabilizados com reperfiilamento e redes
r
tensio
onadas;
- Taludes
T
esttabilizados com reperfiilamento, re
edes não tensionadas e paragens
s pontuais;
- Barreiras
B
d estabiliza
de
ação em madeira,
m
reperfilamentto e preencchimento do tardoz com
h
hidrosemen
nteira.
Nalgum
mas situaçõe
es será neccessário con
njugar dois tipos de so
oluções na mesma zon
na, de modo
oa
conter/e
estabilizar um
u determin
nado troço específico.
e
No que respeita às Passagen
ns Hidráuliccas (PH) a construir, o Projecto d
de Execuçã
ão prevê du
uas
interven
nções princiipais:
Hidráulica, ao PK 4+06
- Passagem
P
65, integralmente nova
a, sob a pla
ataforma ferrroviária;
Hidráulica, ao PK 5+131, que substituirá a existente
- Passagem
P
e
(demolição do troço da PH
e
existente
em
m betão arm
mado e exe
ecução de uma
u
nova).
No que respeita àss caracteríssticas geom
métricas, as
s espessura
as de tabule
eiro, dos montantes e da
soleira não variam
m, sendo da
a ordem do
os 0,50 m e 0,60 m, re
espectivam
mente, apenas variam em
altura e largura útteis, a PH ao PK 4+0
065, terá de
d 2 m porr 2 m, resp
pectivamentte e a PH ao
PK 5+131 terá 3 m por 2,50 m.
m
A solução adoptad
da para as estruturas
e
d PH é um
das
m quadro fe
echado em betão arma
ado com mo
ontantes e tabuleiro de
d espessura constantte.
As obra
as serão executadas sem circulaçção ferroviá
ária, pelo qu
ue o faseam
mento consttrutivo segu
uirá
uma seq
quência lóg
gica:
- Escavação;
E
;
- Demolição
D
aso da PH ao
a PK 5+13
31);
da PH existtente (no ca
- Eventual
E
su
ubstituição de solos po
or enrocam
mento conve
enientemente compacttado e envo
olto
e geotêxtil;
em
- Execução
E
d fundaçõ
das
ões, montan
ntes e muro
os;
- Montagem
M
do cavalete
e;
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- Execução
E
d tabuleiro;
do
- Remoção
R
d cavalete após cura do
do
d betão;
- Execução
E
d aterros no tardoz dos
dos
d montanttes da PH.
A laje do
d tabuleiro
o é executad
da com cim
mbre ao solo recorrend
do às técniccas habitua
ais, devendo
oo
cimbre ser mantido
o no local durante
d
trêss semanas após a bettonagem visto tratarem
m-se de obras
em betã
ão armado.

2.3.3.6
6 - Obras
s de arte correntes
s
As obra
as de arte co
orrentes constantes no
o projecto são:
Inferior de Peões (PIP
- Passagem
P
P), a constru
uir na proxim
midade da e
estação de Ceira, onde a
m
melhor
solu
ução que re
espeita os vários
v
cond
dicionamenttos é um quadro lamin
nar, em betão
a
armado,
co
om a laje de fundação
o, os monta
antes e o ta
abuleiro de espessura
a constante. A
P será im
PIP
mplantada perpendicula
p
armente à linha,
l
com o eixo localizado ao PK
P 3+358 e as
s
suas
dimen
nsões úteis de comprim
mento, largu
ura e altura aproximada
a serão de 7 m, 3 m e de
3
3,10
m, respectivamen
nte. O tabuleiro da PIP
P apresenta desenvolvimento de 7 m, não const
tituindo
cob
bertura dos acessos, o que permite a entrada de luz na
atural. As ra
ampas têm um
c
compriment
to total de 87,50 m, repartido
r
po
or doze trainéis com 5,50 m, inttercalados por
o
onze
patam
mares com 1,50
1
m. A escada
e
é co
onstituída po
or três lançços de onze
e degraus com
0
0,16
m de altura,
a
interccalados porr patamares
s com 1,50 m.
- Passagem
P
Inferior Rod
doviária (PIR), a construir na pro
oximidade d
da estação de Ceira, perp
m
mitindo
a trransposição
o de um arrruamento novo
n
design
nado por resstabelecime
ento de Ceira,
o
onde
opta por
p um tabu
uleiro de larrgura consta
ante, sendo
o o passeio do lado No
orte de largu
ura
v
variável,
de
evido aos co
ondicionalissmos verific
cados. A so
olução adop
ptada consiste num pó
órtic laminar em betão armado,
co
a
com
m os monta
antes e tabuleiro de esspessura co
onstante, com
0
0,85
m e 0,,75 m, resp
pectivamentte. A largura
a do pórtico
o será de 14,30 m com
m um vão livre
d 10 m e altura
de
a
dos montantes
m
d 6,90.
de
- Passagem
P
Superior Rodoviária
R
(PSR) a con
nstruir sobrre a via-férrrea, a Nasc
cente da Esstaç de Moin
ção
nhos, que permite
p
o crruzamento desnivelado
d
o do arruam
mento desig
gnado por Eixo
E
1 com a Lin
nha do Metrro do Mond
dego. A mellhor solução
o que respe
eita os vário
os condicionaeo
m
mentos
é um pórtico la
aminar, em betão arma
ado, com a laje de fun
ndação, os montantes
m
t
tabuleiro
de
e espessura
a constante
e, de 0,60 m em amboss, excepto junto aos ap
poios do tabul
leiro
e na base
b
dos mo
ontantes, onde se prev
vêem aume
entos linearres de espe
essura até aos
a
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0
0,85
m, con
nstituindo esquadros.
e
A largura do
o tabuleiro é de 10 m constituída
a pela platafform da via com
ma
c
7 m e dois
d
passeiios com 1,5
50 m de larg
gura, que in
ncluem gua
ardas de seg
gur
rança
e gua
arda corposs.

2.3.3.7
7 - Obras
s de arte especiais
s
As 14 obras
o
de artte especiaiss constante
es no Projecto corresp
pondem a 7 Pontes - Ponte
P
de De
euça 1, Po
onte de Deu
uça 2, Pontte de Deuça
a 3, Ponte de Deuça 4,
4 Ponte de Ceira, Pon
nte da Porte
ela,
e Ponte
e de Trémo
oa e a 7 Tú
úneis - Túne
el de Carrô
ô; Túnel de Carvalhosa
as, Túnel de
d Miranda do
Corvo; Túnel
T
de Pa
assareiro; Túnel
T
de Tô
ôco; Túnel de
d Vale do Açor
A
e Túne
el de Vale Mancebo.
M
A Ponte
e de Deuça
a 1, localiza
ada ao PK 8+929, é uma
u
ponte de tabuleiro
o metálico construída no
final do século XIX
X e o tabuleiro compree
ende um tra
amo simple
esmente apo
oiado com vão
v teórico de
26,10 m.
m Neste troço o ramal é de via ún
nica.
A Ponte
e de Deuça
a 2, localiza
ada ao PK 9+112, é uma
u
ponte de tabuleiro
o metálico construída no
final do século XIX
X e o tabuleiro compree
ende um tra
amo simple
esmente apo
oiado com vão
v teórico de
26,10 m.
m Neste troço o ramal é de via ún
nica.
A Ponte
e de Deuça
a 3, localiza
ada ao PK 18+228,
1
é uma
u
ponte de tabuleirro metálico construída no
final do século XIX
X e o tabuleiro compree
ende um tra
amo simple
esmente apo
oiado com vão
v teórico de
41,50 m.
m Neste troço o ramal é de via ún
nica.
A Ponte
e de Deuça
a 4, localiza
ada ao PK 18+616,
1
é uma
u
ponte de tabuleirro metálico construída no
final do século XIX
X e o tabuleiro compree
ende um tra
amo simple
esmente apo
oiado com vão
v teórico de
25,90 m.
m Neste troço o ramal é de via ún
nica.
A Ponte
e de Trémo
oa, localizad
da ao PK 12+791,
1
é uma
u
ponte de tabuleiro
o metálico construída no
final do século XIX
X e o tabuleiro compree
ende um tra
amo simple
esmente apo
oiado com vão
v teórico de
25,90 m.
m Neste troço o ramal é de via ún
nica.
Para esstas cinco Pontes
P
estão
o previstas as seguinte
es intervençções:
- Remoção
R
d vegetaçã
de
ão infestante
e e limpeza
a das superffícies exposstas de alve
enaria;
- Reparação
R
e tratamento à corrosã
ão de zonas
s localizada
as degradad
das da supe
er-estrutura
a;
- Substituição
S
o integral da
d via na zo
ona da pontte, aproveittando o facto de se prroceder à alter
ração
de bittola;
- Pintura
P
gera
al do tabule
eiro;

40606.ASJM
MC.PE.RECAPE

17

Ramal da Lou
usã
Sisstema de Mobilid
dade do Monde
ego
Troço Alto
A de S. João (excl.) - Miranda do Corvo (exccl.)
Projecto de Execuçção
RECAP
PE
Relató
ório

- Eventual
E
su
ubstituição de
d elemento
os danificad
dos por elem
mentos em aço novo.
A Ponte
e de Ceira, localizada ao PK 7+2
270, é uma ponte de ta
abuleiro me
etálico cons
struída no final
do sécculo XIX e o tabuleiro compre
eende dois
s tramos contínuos,
c
com vãos
s teóricos de
29,82 + 29,82 = 59
9,64 m. Nesste troço o ramal
r
é de via
v única.
Para essta Ponte esstão previsttas as seguintes interve
enções:
- Remoção
R
d vegetaçã
de
ão infestante
e e limpeza
a das superffícies exposstas de alve
enaria;
- Reparação
R
e tratamen
nto à corrosã
ão de zonas localizada
as degradad
das da supe
er-estrutura
a;
- Substituição
S
o integral da
d via na zo
ona da pontte, aproveittando o facto de se prroceder à alter
ração
de bittola;
- Pintura
P
gera
al do tabule
eiro;
- Substituição
S
o do sistem
ma de passe
eio por rem
moção e dass placas de betão existentes e mo
ont
tagem
de chapas de aço do tipo folha
f
de oliv
veira 5/7 mm
m.
A Ponte
e da Portela
a, localizada
a ao PK 5+5
512, é uma
a ponte de tabuleiro me
etálico cons
struída no final
do século XIX e o tabuleirro compree
ende quatrro tramos contínuos, com vãos
s teóricos de
48,36 + 52,39 + 52
2,39 + 48,36
6 = 201,50 m.
m Neste tro
oço o ramal é de via única.
Para essta Ponte esstão previsttas as seguintes interve
enções:
- Remoção
R
d vegetaçã
de
ão infestante
e e limpeza
a das superffícies exposstas de alve
enaria;
- Reparação
R
e tratamento à corrosã
ão de zonas
s localizada
as degradad
das da supe
er-estrutura
a;
- Substituição
S
o integral da
d via na zo
ona da pontte, aproveittando o facto de se prroceder à alter
ração
de bittola;
- Pintura
P
gera
al do tabule
eiro.
Em term
mos de exploração da via existen
nte, é de refferir que tod
das as interrvenções a realizar ne
esta
parte po
oderão ser efectuadass com interrrupção total do tráfego
o ferroviário
o sobre a po
onte. No ca
aso
das Pon
ntes de Deu
uça 4 e de Trémoa,
T
a acrescentar
a
r ao referido
o anteriormente, o tráfe
ego rodoviá
ário
de
na estra
ada sob as referidas pontes
p
deve
erá no entan
nto manter--se, embora
a podendo efectuar-se
e
forma fa
aseada em faixas alterrnadas dura
ante a realiz
zação dos trabalhos
t
previstos para esta obra
ae
que a ta
al obriguem
m.
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O Túne
el de Carrô, localizado entre o PK
K 17+674 e o PK 17+73
33, tem 59 m de comp
primento e um
recobrim
mento máximo de 9 m não apre
esentando nenhum
n
niccho. Este tú
únel é classificado como
pertenccente ao Gru
upo III, que
e corresponde a túneis
s com proble
emas grave
es, ou seja, as anomallias
são con
nsideradas inaceitáveis
i
s com risco elevado. Para os túne
eis pertence
entes a este
e grupo devem
ser realizadas obra
as de reabilitação estru
utural a curtto prazo.
As medidas de ben
neficiação e reforço de
este túnel prrendem-se com:
- Limpeza
L
da
as superfície
es de revesstimento do túnel e da boca de en
ntrada, utiliz
zando jacto de
á
água
e areia;
- Reparação
R
ue consiste
e na limpeza
a e remoção dos mate
eriais desag
grede fendas e juntas, qu
g
gáveis
e na
a injecção de uma calda a baixa pressão;
- Revestimen
R
nto superficcial com betão projectado de 4 cm
m;
- Serão
S
execcutadas inje
ecções de colagem
c
pa
ara preench
himento de todos os vazios
v
entre
e a
a
alvenaria
te
endo em vissta o reforço e consolidação do maciço
m
enca
aixante, bem
m como a colc
m
matação
de
e cavidadess existentes;
- Drenagem
D
pontual doss hasteais e da abóbad
da, segundo uma malh
ha constituíída por 6 furos
de 6 m;
p perfil tra
por
ansversal, com
c
perfis espaçados
e
- Drenagem
D
d plataform
da
ma;
- Saneament
S
to da platafo
orma, proce
edendo à su
ubstituição do balastro
o;
- Protecção
P
d taludes com
de
c
um sisttema tipo TECCO
T
Messh S-20 da Geobrugg.
O Túne
el de Carvalhosas, loca
alizado entre o PK 4+5
545 e o PK 4+799, tem
m 254 m de comprimen
nto,
apresen
ntando doiss nichos, um
m no haste
eal esquerd
do ao PK 4+634
4
e ou
utro no hastteal direito ao
PK 4+416. Este túnel é classiificado com
mo pertencente ao Grup
po II, que ccorresponde
e a túneis sem
problem
mas graves, ou seja, ass anomaliass têm signifiicado mode
erado contudo, inaceitá
áveis do ponto
de vista
a da funcion
nalidade da estrutura. Para
P
os tún
neis pertenccentes a estte grupo de
evem ser re
ealizadas in
ntervençõess pontuais de
d reabilitaçção e inspe
ecções regu
ulares.
As medidas de ben
neficiação e reforço de
este túnel prrendem-se com:
- Limpeza
L
da
as superfície
es de revesstimento do túnel e dass bocas de entrada e saída,
s
utiliza
and jacto de água e are
do
eia;
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- Reparação
R
de fendas e juntas, qu
ue consiste
e na limpeza
a e remoção dos mate
eriais desag
greg
gáveis
e na
a injecção de
d uma cald
da a baixa pressão.
p
Essta operaçã
ão será também realiza
ada
n nichos existentes e nas bocas de entrad
nos
da e saída do
d túnel;
- Revestimen
R
nto superficcial com betão projectado de 4 cm
m;
- Serão
S
execcutadas inje
ecções de colagem
c
pa
ara preench
himento de todos os vazios
v
entre
e a
a
alvenaria
e o maciço, tendo em vista
v
o reforrço e conso
olidação do maciço encaixante, bem
c
como
a colm
matação de
e cavidadess existentes;
- Drenagem
D
pontual doss hasteais e da abóbad
da, segundo uma malh
ha constituíída por 6 furos
de 6 m;
p perfil tra
por
ansversal, com
c
perfis espaçados
e
- Drenagem
D
d plataform
da
ma;
- Construção
C
o e sinalizaçção dos nicchos, que se
e destinam a garantir a segurança de pesso
oas.
S
Serão
consstruídos nicchos espaça
ados entre si de 50 m,
m efectuand
do-se a rec
cuperação dos
d
n
nichos
existtentes atravvés das inje
ecções nas fendas e ju
untas;
- Saneament
S
to da platafo
orma, proce
edendo à su
ubstituição do balastro
o;
- Protecção
P
d taludes com
de
c
um sisttema tipo TECCO
T
Messh S-20 da Geobrugg.
O Túne
el de Mirand
da do Corvo
o, localizado
o entre o PK
P 18+277 e o PK 18+
+399, tem 122 m de co
omprimentto, apresentando dois nichos, um
m no hasteal esquerdo
o ao PK 4+634 e outtro no hastteal
direito ao
a PK 4+416.
As medidas de ben
neficiação e reforço de
este túnel prrendem-se com:
- Beneficiaçã
B
ão dos muro
os de testa;
- Construção
C
o de 2 nicho
os no interio
or do túnel destinados
d
à segurança das pesso
oas;
- Limpeza
L
e beneficiaçã
b
ão dos revesstimentos do
d túnel;
- Reforço
R
da zona das barrigas
b
do revestimento com preg
gagens long
gas;
- Consolidaç
C
ão e drenag
gem do maciço rochos
so circulante
e;
- Instalação
I
d valeta e caleira de cabos do lado
de
l
esquerrdo e do tubo de drenagem do la
ado
d
direito
do tú
únel.
O Túnel de Passarreiro, localizzado entre o PK 17+30
04 e o PK 17+429,
1
tem
m 125 m de
e comprimento
e um re
ecobrimento
o máximo de 22 m. Esste túnel é classificado
c
como perte
encente ao Grupo II, que
q
corresponde a tún
neis sem problemas graves,
g
ou seja, as an
nomalias tê
êm significa
ado modera
ado
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contudo
o, inaceitáve
eis do pontto de vista da
d funciona
alidade da estrutura.
e
P
Para os túne
eis pertence
entes a esste grupo devem ser re
ealizadas in
ntervenções
s pontuais de
d reabilitaçção e inspe
ecções regu
ulares.
As medidas de ben
neficiação e reforço de
este túnel prrendem-se com:
- Limpeza
L
da
as superfície
es de revesstimento do túnel e da boca de en
ntrada, utiliz
zando jacto de
á
água
e areia;
- Reparação
R
ue consiste
e na limpeza
a e remoção dos mate
eriais desag
grede fendas e juntas, qu
g
gáveis
e na
a injecção de uma ca
alda a baix
xa pressão. Esta operração será realizada nos
n
n
nichos
existtentes e na boca de en
ntrada do tú
únel;
- Revestimen
R
nto superficcial com betão projectado de 4 cm
m;
- Serão
S
execcutadas inje
ecções de colagem
c
pa
ara preench
himento de todos os vazios
v
entre
e a
a
alvenaria,
t
tendo
em vista
v
o refo
orço e cons
solidação do maciço e
encaixante, bem como
o a
c
colmatação
o de cavidad
des existenttes;
- Drenagem
D
pontual doss hasteais e da abóbad
da, segundo uma malh
ha constituíída por 6 furos
de 6 m;
p perfil tra
por
ansversal, com
c
perfis espaçados
e
- Drenagem
D
d plataform
da
ma;
- Reconstruç
R
ção em betã
ão armado, nos últimos
s 11 m, uma
a vez que o túnel existtente aprese
ent uma deg
ta
gradação apreciável,
a
pelo que deverá
d
ser demolido e reconstruído em betão
a
armado;
- Construção
C
o e sinalizaçção dos nicchos, que se
e destinam a garantir a segurança de pesso
oas.
S
Serão
consstruídos 3 nichos espaççados entre
e si de 50 m,
m efectuando-se a rec
cuperação dos
d
n
nichos
existtentes atravvés de injeccções nas fe
endas e jun
ntas;
- Saneament
S
to da platafo
orma, proce
edendo à su
ubstituição do balastro
o;
- Protecção
P
d taludes com
de
c
um sisttema tipo TECCO
T
Messh S-20 da Geobrugg.
O Túne
el de Tôco, localizado entre
e
o PK 13+842 e o PK 13+90
03, tem 61 m de comprimento, ap
presentand
do um nicho
o.
As medidas de ben
neficiação e reforço de
este túnel prrendem-se com:
- Beneficiaçã
B
ão dos muro
os de testa;
- Construção
C
o do nicho no
n interior do túnel desttinados à se
egurança das pessoas
s;
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- Limpeza
L
e beneficiaçã
b
ão dos revesstimentos do
d túnel;
- Reforço
R
da zona das barrigas
b
do revestimento com preg
gagens long
gas;
- Consolidaç
C
ão e drenag
gem do maciço rochos
so circundan
nte;
- Instalação
I
d valeta e caleira de cabos do lado
de
l
esquerrdo e do tubo de drenagem do la
ado
d
direito,
bem
m como no rebaixamen
r
nto da via e respectivoss disfarces n
no exterior do túnel.
O Túnel de Vale do
o Açor, loca
alizado entrre o PK 10+
+149 e o PK
K 10+431, te
em 282 m de
d comprime
ento, e re
ecobrimento
o máximo de 67 m, apresentan
ndo três nichos, doiss no hasteal direito aos
a
PK 10+246 e PK 10+377 e outro
o
no ha
asteal esquerdo ao PK
K 10+290. Este túnel é classifica
ado
como pertencente
p
ao Grupo III, que co
orresponde a túneis com
c
problem
mas graves
s, ou seja, as
anomalias são con
nsideradas inaceitáveis com risco
o elevado. Para os túneis perten
ncentes a este
e
grupo devem ser re
ealizadas obras
o
de rea
abilitação es
strutural a curto
c
prazo..
As medidas de ben
neficiação e reforço de
este túnel prrendem-se com:
- Limpeza
L
da
as superfície
es de revesstimento do túnel e da boca de en
ntrada, utiliz
zando jacto de
á
água
e areia;
- Reparação
R
ue consiste
e na limpeza
a e remoção dos mate
eriais desag
grede fendas e juntas, qu
g
gáveis
e na
a injecção de uma ca
alda a baix
xa pressão. Esta operração será realizada nos
n
n
nichos
existtentes e na boca de en
ntrada do tú
únel;
- Revestimen
R
nto superficcial com betão projectado de 4 cm
m;
- Serão
S
execcutadas inje
ecções de colagem
c
pa
ara preench
himento de todos os vazios
v
entre
e a
a
alvenaria,
t
tendo
em vista
v
o refo
orço e cons
solidação do maciço e
encaixante, bem como
o a
c
colmatação
o de cavidad
des existenttes;
- Drenagem
D
pontual doss hasteais e da abóbad
da, segundo uma malh
ha constituíída por 6 furos
de 6 m;
p perfil tra
por
ansversal, com
c
perfis espaçados
e
- Drenagem
D
d plataform
da
ma;
- Reconstruç
R
ção em betã
ão armado, do troço en
ntre os marrcos 224 e 2
282, uma ve
ez que o túnel
e
existente
apresenta um
ma degrada
ação aprec
ciável, pelo que deverá
á ser demo
olido e reconst
truído
em betão
b
armad
do;
- Construção
C
o e sinalizaçção dos nicchos, que se
e destinam a garantir a segurança de pesso
oas.
S
Serão
consstruídos 3 nichos espaççados entre
e si de 50 m,
m efectuando-se a rec
cuperação dos
d
n
nichos
existtentes atravvés de injeccções nas fe
endas e jun
ntas;
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- Saneament
S
to da platafo
orma, proce
edendo à su
ubstituição do balastro
o;
O Túne
el de Vale Mancebo,
M
en
ntre o PK 15+674 e o PK 15+786
6, tem 112 m de comprimento, ap
presentand
do dois nich
hos, no hastteal esquerd
do.
As medidas de ben
neficiação e reforço de
este túnel prrendem-se com:
- Beneficiaçã
B
ão dos muro
os de testa;
- Construção
C
o de dois nicchos no inte
erior do túne
el destinado
os à segura
ança das pe
essoas;
- Limpeza
L
e beneficiaçã
b
ão dos revesstimentos do
d túnel;
- Reforço
R
da zona das barrigas
b
do revestimento com preg
gagens long
gas;
- Consolidaç
C
ão e drenag
gem do maciço rochos
so circundan
nte;
- Instalação
I
d valeta e caleira de cabos do lado
de
l
esquerrdo e do tubo de drenagem do la
ado
d
direito,
bem
m como no rebaixamen
r
nto da via e respectivoss disfarces n
no exterior do túnel.
Todos os
o trabalhoss, incluindo
o montagem
m e remoção
o do equipa
amento no interior do túnel,
t
deverrão
ser efecctuados em
m período se
em circulaçã
ão, o que corresponde
c
e a 4 horas diárias (em
m período nocturno). No final do
os trabalhoss devem se
er garantida
as as condições de se
egurança para
p
permitiir a
passage
em de comboios.

2.4 - CONTEÚDO
C
O DA DIA
Seguida
amente, rep
produz-se a DIA do EIA
A do Metrop
politano Ligeiro do Mon
ndego.
Em rela
ação aos co
ompromisso
os assumido
os pelo pro
oponente no
o EIA, desig
gnadamente
e, as medid
das
prevista
as para evitar, reduzir ou compen
nsar os impa
actes negattivos do Pro
ojecto em Estudo
E
Prévvio,
refere-sse que as medidas
m
de
efinidas no EIA foram transcritas para a DIA
A, em algun
ns casos com
algumass alterações, pelo que
e a avaliaçã
ão da confo
ormidade de
estes compromissos com o Projecto
de Execcução é aprresentada no
n Capítulo 3 “Conform
midade com a DIA”.
“1
1. Tendo por
p base a proposta da
d Autorida
ade de AIA
A relativa ao
o procedim
mento de
Avaliaçã
ão de Impaccte Ambien
ntal (AIA) do
d projecto “METROPO
OLITANO LIGEIRO
L
DO

MO
ONDEGO”,

em

fasse

de

anteprojecto
a
o,

cujo

p
proponente
e

é

o

Metro-M
Mondego, S.A
A., emito parecer
p
favo
orável, inclu
uindo o prolongamento
o do traçado da infra-estru
utura até ao
o Pólo III, condicionad
c
do ao cump
primento do
os condicioname
entos, das medidas
m
de
e minimizaç
ção, estudo
os e projecctos a apres
sentar e
planos de
d monitorizzação, indicados no an
nexo à prese
ente DIA.

40606.ASJM
MC.PE.RECAPE

23

Ramal da Lou
usã
Sisstema de Mobilid
dade do Monde
ego
Troço Alto
A de S. João (excl.) - Miranda do Corvo (exccl.)
Projecto de Execuçção
RECAP
PE
Relató
ório

2.

As quesstões coloca
adas no de
ecurso da Consulta
C
Pú
ública foram
m contemplladas no
respectivvo relatório e adequad
damente in
ncorporadass no parece
er da Comiissão de
Avaliaçã
ão (CA).

3.

A apreciiação da co
onformidade
e do Projec
cto de Execcução com esta DIA deve
d
ser
efectuad
da pela Auto
oridade de AIA
A (Institutto do Ambie
ente), nos te
ermos do artigo 28º
do Decre
eto-Lei n.º 69/2000, de
e 3 de Maio
o, previame
ente à emisssão, pela entidade
e
compete
ente, da auttorização do
o Projecto de
d Execução
o.

4.

Os relató
órios de mo
onitorização
o devem serr apresenta
ados à Autoridade de AIA,
A
conforme prrevisto no Artigo
A
29 do Decreto-Le
ei n.º 69/200
00, de 3 de Maio.”
Lisboa 2 de Abril de
d 2004”

40606.ASJM
MC.PE.RECAPE

24

Ramal da Lou
usã
Sisstema de Mobilid
dade do Monde
ego
Troço Alto
A de S. João (excl.) - Miranda do Corvo (exccl.)
Projecto de Execuçção
RECAP
PE
Relató
ório

3 - CO
ONFORMIIDADE CO
OM A DIA
A
3.1 - CONSIDER
C
RAÇÕES GERAIS
G
Como referenciado
r
o anteriormente, as me
edidas de minimização
m
o propostass a nível da
a DIA são aplicáveis em
e diferenttes fases do
o processo
o, nomeadamente: fase
e de projeccto, fase de
e construção
oe
fase de exploração
o.
É imporrtante, ao nível
n
de um documento
o com os objectivos
o
do
o RECAPE
E, confirmar, por um lado,
que as medidas prropostas pa
ara observaçção ao níve
el do Projeccto de Execução estão, efectivame
ente, gara
antidas e, por outro lad
do, que as medidas a serem observadas em
m obra e ex
xploração, têm
garantia
as de aplica
ação.
Relativa
amente às primeiras,
p
re
ealça-se ass solicitaçõe
es e a respo
osta que o P
Projecto de Execução dá,
entende
endo-se estte como a concepção
o do projectto. No que respeita àss medidas a adoptar em
obra, esstas estarão reflectida
as no Plano
o de Acomp
panhamento
o Ambienta
al (PAA) que
e deverá in
ntegrar o Caderno
C
de Encargos da
d empreita
ada.
Assim, as medidass de minimização apliccáveis à fas
se de conce
epção do P
Projecto de Execução são
s
analisad
de,
das, uma a uma, verificado o se
eu cumprim
mento ou ju
ustificada a sua não aplicabilida
a
quando for caso disso.
As med
didas de minimização relativas
r
à fase
f
de obrra/construçã
ão, tendo e
em conta qu
ue o RECA
APE
se dese
envolve tend
do como ba
ase o Projecto de Exec
cução, apen
nas poderã
ão ser agora
a acauteladas,
não sen
ndo possíve
el verificar o seu efecttivo cumprim
mento. Assim, serão in
ncorporada
as no Caderno
de Enccargos da empreitada
e
, através do
d Plano de Acompanhamento Ambiental, vinculando
o o
empreitteiro ao seu
u seguimento. A verificcação do cu
umprimento
o das medid
das de minimização se
erá
da responsabilidad
de do Dono de Obra.
Quanto às medida
as de minimização re
elativas à fa
ase de exp
ploração, e
estas serão
o devidamente
enquadradas, deve
endo a enttidade Gesttora da Infrra-estrutura responsab
bilizar-se pe
ela sua imp
plementaçã
ão.
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3.2 - C
CARACTER
RÍSTICAS DO PRO
OJECTO DE EXEC
CUÇÃO Q
QUE ASSE
EGURAM A
C
CONFORM
MIDADE CO
OM A DIA

3.2.1 - Condiciionantes constanttes na DIA
A
Identificcam-se seguidamente as condicio
onantes res
sultantes da
a DIA que remetem, quando
q
asssim
se justifficou, para acções
a
a esstabelecer, que estão reflectidas
r
n Projecto de Execuç
no
ção:
1. “A faixa
fa
rodov
viária previista em pa
aralelo com
m a via do
o MLM, na zona da Baixinha,
B
n
não
pode suportar trá
áfego rodov
viário, mas
s exclusiva
amente tráffego de em
mergência e serviços de
carga e descarga devidamente controlados.”
A zona da Baixinh
ha encontra-se fora da
a área de estudo do Projecto do troço Alto de
d São Joã
ão Miranda
a do Corvo, pelo que a referida co
ondicionante
e não se ap
plica ao pressente RECA
APE.
2. “O Projecto
P
de
e Execução
o deve ser elaborado
o de modo a que não
o interfira com
c
qualqu
uer
tipo de
e infra-estru
uturas exis
stentes ou previstas, nomeadam
mente rede
es de abas
stecimento de
água, de
d saneame
ento, de gá
ás, de electtricidade e telecomun
nicações.”
No Volu
ume 15 do
o Projecto de
d Execuçã
ão, apresen
nta-se a Me
emória Desscritiva e Justificativa do
Cadastrro das Infra-estruturas existentes.
O referrido estudo
o permitiu identificar com o ma
aior rigor possível as interferên
ncias que as
infra-estruturas exiistentes irão
o ter com a implantaçã
ão do Proje
ecto, de mo
odo a constiituir uma ba
ase
para a determinaçã
d
ão dos custtos inerente
es ao seu de
esvio e à re
eposição do
os serviços.
Visto o Projecto incidir sob
bre a beneficiação de
d um troçço já exisstente, a afectação
a
d
das
infra-estruturas exxistentes en
ncontra-se minimizada
m
a durante a fase de cconstrução e exploração.
Não obstante este
e facto, serã
ão efectuad
dos novos contactos com
c
as con
ncessionárias numa fa
ase
prévia ao
a início da construção
o, com vista
a a salvagua
ardar possívveis conflito
os existente
es.

3.2.2 - Estudos
s e projec
ctos a des
senvolve
er
1. “Plan
no de Gestão dos re
esíduos gerrados nos estaleiros
s e nas fren
ntes de ob
bra, tendo em
e
conta o faseamen
nto e a cale
endarização
o da obra.”
”
No Anexo II deste Relatório apresenta-se
a
e o Plano de
d Gestão de
d Resíduoss, gerados nos estaleiros
e nas frrentes de ob
bra.
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2. “Plan
no Especia
al de Emerg
gência, em
m toda a envolvência territorial d
do MLM, pa
ara acidentes
que, em
m caso de ocorrência
a, identifiq
que e avalie
e o cenário
o mais críttico e indiq
que os mec
canismos
s de acção a desenvo
olver.”
No Anexo III deste Relatório apresenta-s
a
se o Plano Especial
E
de Emergênciia.
3. “Esttudo rigoro
oso sobre o reordena
amento do
o trânsito, incluindo
i
u
uma clara identificaç
ção
de alterrnativas, quer para a fase de co
onstrução, quer para a fase de e
exploração
o.”
Apenass nos troçoss urbanos do Projecto, nomeadam
mente no tro
oço da Linh
ha do Hospital e da Lin
nha
de Serp
pins, se afig
gura necesssário proced
der a um es
studo rigoro
oso sobre o reordenam
mento do trâ
ânsito devvido ao factto da implem
mentação da
d linha, pa
avimentação
o, construçã
ão do túnell e construçção
da rede
e aérea de alimentaçã
ão, obrigar a que se proceda
p
ao corte de viias rodoviárias, de mo
odo
que a obra
o
possa decorrer sem
s
inciden
ntes. Os po
ontos mais críticos dizzem respeito à Linha do
Hospita
al, e situam--se nas viass onde será
á construído o túnel (R
Rua Louren
nço de Alme
eida Azevedo,
Rua Augusto Roch
ha, Largo da Cruz de Celas
C
e na Av. Calousste Gulbenkkian), a Pra
aça Papa Jo
oão
Paulo II, a Rua de Tomar e a Av. Fernão Magalhães
s.
Neste contexto,
c
a circulação
c
r
rodoviária
s
será
bastan
nte condicionada no tro
oço urbano,, tendo que se
repensa
ar percursoss alternativo
os aumenta
ando a pressão de tráfe
ego noutross pontos da cidade.
A rectifiicação das passagenss de nível prevista
p
nas obras de requalifica
ação do Ramal da Lou
usã
consiste
e na benefiiciação ao nível da sinalização, com a intro
odução de sistemas automáticos
a
s, a
As
eliminaçção de 45 passagens e a constrrução de 7 novas passsagens infferiores e superiores.
s
passage
ens a eliminar situam--se nas zon
nas rurais, fora dos principais nú
úcleos destte troço e que
q
são: Mirranda do Co
orvo e Loussã.
As passsagens de nível
n
a beneficiar situa
am-se ao PK 7+416, PK
P 9+512, P
PK 11+660, PK 16+567
7e
PK 18+102.
Não obstante a su
upressão de
e algumas passagens
p
e construçção de outra
as, o reorde
enamento dos
d
acessoss quer à fre
ente de obra
a, quer às estações
e
du
urante a fase de explorração, enco
ontra-se articulado co
om os principais eixo
os viários da
d Rede Nacional
N
Co
omplementa
ar, nomead
damente IC
C 3,
EN 17, EN 110, Via António Ferrer Corrreia e Av. Mendes
M
Silva, apresen
ntando-se no
n Desenho
o5
das Peçças Desenh
hadas o refe
erido reestru
uturamento
o.
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4. “Estu
udo mais aprofundad
a
do das pas
ssagens de
e nível de Vendas
V
de C
Ceira, Sobrral de Ceirra e
ainda do
d Parque Dissuasorr da Estaçã
ão de Ceira
a, com o objectivo
o
d
de maximiz
zar os bene
efícios am
mbientais, de
d seguran
nça, de rap
pidez e de comodidad
c
de para os u
utentes.”
No Anexo VIII destte Relatório
o apresenta--se o “Estud
do Urbanísttico para So
obral de Ce
eira” elabora
ado
com o intuito de da
ar resposta
a à presente
e solicitação
o, com pare
ecer favorávvel da Câm
mara Municipal
de Coim
mbra e da Junta de Fre
eguesia de Ceira.
C
5. “Na ZEP
Z
do Mo
osteiro de Santa
S
Cruzz, M.N., Igre
eja de São João das Donas, M.N
N., Jardim da
Manga,, M.N. e ZE
EP da Rua da
d Sofia, I.II.P, devem ser presen
ntes ao IPP
PAR, proje
ecto de dem
molições, projecto de
d consoliidação do edificado a manterr, projecto de requalificação dos
d
espaço
os a interve
encionar, assim como
o os do ediifício a con
nstruir.”
Os referidos edifíccios patrimo
oniais encon
ntram-se fora da área de estudo do Projecto
o do troço Alto
A
de São João - Mira
anda do Co
orvo, pelo qu
ue o referido projecto de
d demoliçõ
ões não se aplica ao prep
sente RECAPE.
R
6. “Na ZEP
Z
do Mo
osteiro de Santa
S
Cruzz, M.N., Igre
eja de São João das Donas, M.N
N., Jardim da
Manga,, M.N. e ZE
EP da Rua da
d Sofia, I.II.P, caso ve
enham a ser detectad
das conduttas de águ
uas,
devem ser devida
amente esttudadas e identificad
das as med
didas neces
ssárias à sua
s
manute
enção ou substituiç
ção.”
Os referidos edifíccios patrimo
oniais encon
ntram-se fora da área de estudo do Projecto
o do troço Alto
A
de São João - Mira
anda do Co
orvo, pelo que as referiidas condiccionantes nã
ão se aplica
am ao prese
ente RECA
APE.
7. “Na ZEP
Z
do Aq
queduto de
e São Seba
astião, M.N.. deve ser presente a
ao IPPAR, o projecto de
arranjo
os exteriore
es referentte ao novo
o posiciona
amento da rotunda e respectiv
va área env
volvente.””
A ZEP do Aquedu
uto de São Sebastião, M.N encon
ntra-se fora
a da área d
de estudo do
d Projecto do
troço Allto de São João
J
- Miran
nda do Corrvo, pelo que o referido
o projecto de arranjos exteriores
e
n
não
se aplicca ao presen
nte RECAP
PE.
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8. “No Parque de Santa Cru
uz e ZP, I.I.P., dentro do jardim e em toda a área de influência do
MLM, deve
d
ser efe
fectuado um
m detalhad
do estudo às
à minas, galerias
g
ec
canais de água
á
existe
entes, de
e forma a implement
i
tar as med
didas nece
essárias a evitar a c
contaminaç
ção dos se
eus
caudais
s e o des
sequilíbrio dos ecos
ssistemas existentes, nomead
damente a colónia de
Sapos--parteiros existente
e
n parte sup
na
perior do Jardim.”
J
O Parqu
ue de Santa
a Cruz e ZP
P, I.I.P enco
ontram-se fo
ora da área
a de estudo do Projecto
o do troço Alto
A
de São João - Mira
anda do Corvo, pelo qu
ue o referido
o estudo nã
ão se aplica
a ao presente RECAPE
E.
9. “No Parque de Santa Cru
uz e ZP, I.I.P., deve se
er presente
e ao IPPAR
R, o projec
cto paisagís
ístico que contemple
e a requalifficação da fauna e flo
ora existentes.”
O Parqu
ue de Santa
a Cruz e ZP
P, I.I.P enco
ontram-se fo
ora da área
a de estudo do Projecto
o do troço Alto
A
de São João - Mira
anda do Co
orvo, pelo que
q os proje
ectos paisag
gísticos não
o se aplicam
m ao presente
RECAP
PE.
10. “Na
as zonas sob
s
Servidã
ão Adminis
strativa tutelada pelo
o IPPAR, d
deve ser ap
presentado
oo
respecttivo projec
cto de arqu
uitectura para
p
apreciação, dev
vendo após
s a sua ap
provação, ser
s
incluído
o no RECA
APE.”
Na área
a de estudo
o do Projectto do troço Alto de São João - Miranda do C
Corvo não existem
e
zon
nas
sob Serrvidão Administrativa tu
utelada pelo
o IGESPAR
R, I.P. (ex. IP
PPAR).
11. “O PMO deve
e ser alvo de
d um estu
udo de risc
co, atenden
ndo à sens
sibilidade da área (le
eito
de cheia), elabora
rado para um
u período
o de retorn
no, T = 100
0 anos. A sua constrrução deve
erá
ser ade
equada aos
s resultado
os obtidos, por forma
a a resulta
ar menor riisco de inu
undação pa
ara
pessoa
as e bens.””
O PMO
O encontra-sse fora da área
á
de esttudo do Pro
ojecto do trroço Alto de
e São João
o - Miranda do
Corvo, pelo
p
que o referido esttudo não se
e aplica ao presente
p
RE
ECAPE.
12. “Es
studo da re
equalificaçã
ão do Jardiim da Sere
eia.”
O Jardim da Sereiia encontra-se fora da
a área de estudo do Projecto do troço Alto de
d São Joã
ão Miranda
a do Corvo, pelo que o referido esstudo não se aplica ao presente R
RECAPE.
13. “Es
studo de in
ntegração paisagístic
ca que con
ntemple a manutençã
ão e eventtual fortale
ecimento da barreira
a visual (se
ebe viva) envolvente
e
e ao PMO, e introduçã
ão de espé
écies arbus
sti-
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vas e arbóreas
a
re
esistentes e tradicion
nais na pais
sagem loca
al, preserv
vando, com
mo um espa
aço
verde, a área não ocupada pelo
p
parqueamento e edifícios.””
O PMO
O encontra-sse fora da área
á
de esttudo do Pro
ojecto do trroço Alto de
e São João
o - Miranda do
Corvo, pelo
p
que o referido esttudo não se
e aplica ao presente
p
RE
ECAPE.

3.2.3 - Medidas
s de miniimização constanttes no anexo à DIA
A
3.2.3.1
1 - Consiiderações
s gerais
As med
didas de min
nimização definidas
d
na
a DIA, aplic
cáveis às fa
ases que an
ntecedem a construção
oe
durante
e a obra, corrrespondem
m na sua ma
aioria a boa
as práticas e normas de gestão do
os estaleiro
os e
frentes de obra, de forma a mitigar as afectações
a
ambientaiss das acçõe
es decorren
ntes da imp
plementaçã
ão do Proje
ecto. Estas medidas não
n estão, na
n sua maioria, relacio
onadas com
m a configu
uração ou especificações técniccas das co
omponentes
s do Projeccto, mas siim com a forma da sua
s
impleme
entação no terreno. O cumprimen
nto da gran
nde maioria destas me
edidas será assim da resr
ponsabilidade do Empreiteiro.
E
.
De mod
do a garantir a conform
midade do Projecto
P
de Execução com as me
edidas defin
nidas pela DIA
D
para a fase de co
onstrução, as mesma
as foram trranscritas para
p
o Plan
no de Acom
mpanhamento
Ambiental (PAA) da Empreitada de Consstrução do troço
t
da linha metropo
olitana Alto de São Joã
ão - Mirand
da do Corvo
o pertencen
nte ao Siste
ema de Mob
bilidade do Mondego (R
Ramal da Lousã).
L
O PAA
P
deverá integrar o Caderno
C
de Encargos da
d Empreita
ada, e uma das suas funções é viincular conttratualmen
nte o Empre
eiteiro ao cu
umprimento
o das medid
das preconizzadas pela DIA para a fase de construção. De facto, o Caderno de Encargos deverá referir, nass Condiçõess Ambienta
ais estipulad
das
nas Clá
áusulas Téccnicas, que para além do
d cumprim
mento de tod
da a legisla
ação ambien
ntal naciona
al e
comunittária em vig
gor, deverão
o ser integra
almente cumpridas tod
das as medidas e requ
uisitos ambie
entais estiipulados no
o Plano de Gestão
G
Amb
biental.
O PAA define aind
da todos os procedimentos associiados à com
municação, documenta
ação e resposta a evventuais occorrências de
d obra co
om impacte
es ambienttais. O cum
mprimento, por parte do
Empreitteiro, das medidas
m
dispostas no
o PAA será
á verificado
o pelo Dono de Obra
a, através dos
d
mecanissmos norma
ais de fisca
alização e acompanham
mento ambiiental.
Dada a relevância
a do PAA para
p
a verificação da conformidad
c
de de muittas das medidas da DIA,
D
optou-se por anexa
ar este docu
umento ao RECAPE (A
Anexo IV).
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Nos sub
bcapítulos seguintes
s
trranscrevem
m-se todas as
a medidass preconizad
das pela DIIA para a fa
ase
antes do início dass obras, fasse de consttrução e fas
se de explo
oração, seguindo a esttrutura da próp
pria DIA
A.

3.2.3.2
2 - Antes
s do início
o das obrras
1. “Info
ormar previ
viamente as
s populaçõ
ões das áre
eas a serem
m afectada
as pelas ob
bras, duraç
ção
previstta das obra
as, serviços
s e infra-es
struturas affectadas e soluções a
alternativa
as.”
O Dono
o de Obra assegurará a implemen
ntação de mecanismos
m
s de esclare
ecimento de
e dúvidas e de
atendim
mento ao pú
úblico, atravvés da disp
ponibilizarão
o de linhas telefónicass, postos de
e atendimento
localizados e conta
actos directtos com os responsáv
veis das Jun
ntas de Fre
eguesias ab
brangidas pela
p
área de
e estudo.
De salie
entar que ao nível do Acompanha
A
amento Ambiental da Obra
O
se enccontra igualmente prevvista uma linha telefó
ónica de apo
oio ao cidad
dão e um gabinete
g
com entrada independen
nte da entra
ada
do estaleiro, equipado com te
elemóvel e caixa
c
de co
orreio electró
ónico. As e
eventuais re
eclamações ou
sugestõ
ões serão re
egistadas em
e impresso
o próprio (M
Modelo do Registo
R
do A
Atendimentto ao Públicco),
devidam
mente encaminhadas e registadass em Acta na
n reunião semanal.
s
2. “Dev
ve procede
er-se à pros
specção arqueológic
ca sistemática do traçado e de outras áre
eas
funcion
nais da obrra que não tenham siido prospec
ctadas, tais
s como as áreas de estaleiros.”
e
”
No Ane
exo V deste Relatório apresenta-s
a
se o Relatórrio da prosp
pecção arqu
ueológica efectuada
e
pa
ara
o troço Alto de São
o João - Mirranda do Co
orvo.
Visto o Projecto inccidir sobre a beneficiaçção de um troço
t
já exisstente, a re
eferida prospecção incidiu
apenas sobre as áreas de esttaleiro, esta
ações e zonas de alarg
gamento do domínio pú
úblico ferrovviário.
Refira-sse que em relação às áreas de estaleiro,
e
viisto nesta fase
f
ainda não estar definida
d
a sua
s
localização, a prosspecção tevve por base
e a Carta de
d Condicio
onantes à Im
mplantação de Estaleiros
apresen
ntada no De
esenho 4 da
as Peças Desenhadas.
De salie
entar que a escolha do
o local de implantação
i
o do estaleiro deverá sser efectua
ada em consonância com o técn
nico responssável pelo Acompanha
amento Am
mbiental, com a equipa
a de arqueo
ologia, em
daí
mpreiteiro e Dono de Obra,
O
permitindo deste
e modo min
nimizar os impactes ambientais
a
resultan
ntes.
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Antes do
d inicio dass obras e durante
d
a fa
ase de cons
strução, em
m todas as acções mobilizadoras do
solo esttará presen
nte um arqu
ueólogo. Esta medida será
s
seguid
da pelo aco
ompanhame
ento ambien
ntal
da obra
a e encontra
a-se reflectiida no Plan
no de Acom
mpanhamentto Ambienta
al apresentado no Ane
exo
IV deste
e Relatório.
O acom
mpanhamen
nto arqueoló
ógico antess do início da
d obra e durante
d
a fa
ase de con
nstrução, on
nde
estas acctividades se
s incluem, será realizzado por um
ma equipa de
d arqueolo
ogia creditad
da pelo IGE
ESPAR. A realização
o do acompanhamentto arqueoló
ógico, bem como, a a
aprovação do respecttivo
Relatóriio por parte
e do IGESP
PAR, I.P., será
s
seguid
do pela equ
uipa de aco
ompanhame
ento ambien
ntal
da obra
a. Esta med
dida encontrra-se reflecctida no Plano de Acom
mpanhamen
nto Ambien
ntal apresen
ntado no Anexo
A
IV deste Relatório.
3. “Dev
verão realizzar-se os seguintes trrabalhos arrqueológic
cos específficos:
- Sítio
S
n.º 2 (Bota-Abaix
(
ixo): Realizzação de so
ondagens arqueológi
a
icas prévia
as;
- Sítio
S
n.º 8 (Rua Joã
ão Cabreira
a): Realiza
ação de es
scavações arqueológ
gicas prév
vias
a
aplicado
a todo o baiirro a demo
olir;
- Sítio
S
n.º 11
1 (Ribela): Levantam
mento topo
ográfico georeferenc
g
ciado das estruturas
s e
c
caso
se ve
erifique a su
ua afectaçã
ão deverão
o ser realizzadas escavações arq
queológica
as;
- Sítio
S
n.º 17
7 (Minas de
d Água, Jardim
J
Bottânico): Le
evantamentto topográ
áfico geore
efer
renciado
d estruturras.”
das
Os sítio
os arqueológicos refere
enciados en
ncontram-se fora da área
á
de estu
udo do Pro
ojecto do tro
oço
Alto de São João - Miranda do
o Corvo, pe
elo que esta
a medida nã
ão se aplica
a ao presentte RECAPE
E.
4. “Nos
s casos onde
o
se preconiza
p
a realizaçã
ão de esc
cavações arqueológiicas préviias,
impõe-s
se que esttes trabalh
hos sejam realizados
r
antes do início da o
obra de forrma a que os
mesmo
os possam decorrer sem
s
constr
trangimento
os de temp
po. Salientta-se neste
e caso a zo
ona
a demo
olir da Baix
xinha.”
A zona da Baixinh
ha encontra-se fora da
a área de estudo do Projecto do troço Alto de
d São Joã
ão Miranda
a do Corvo, pelo que a referida me
edida não se
s aplica ao
o presente R
RECAPE.
Refira-sse que em relação
r
ao presente Projecto,
P
a prospecção
p
arqueológiica cingir-se
e-á apenas às
áreas de estaleiro, estações e zonas de alargamentto do domín
nio público fferroviário, sendo
s
que em
todas ass acções mobilizadora
m
as do solo estará prese
ente um arqueólogo.
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5. “Tod
dos os trab
balhos arqu
ueológicos
s a realizarr deverão ser
s autoriza
ados pelo IPA,
I
deven
ndo
os resp
pectivos re
elatórios ser entregu
ues para av
valiação. Após
A
a sua
a aprovaçã
ão devem ser
s
incluído
os no REC
CAPE.”
O acom
mpanhamen
nto arqueoló
ógico antess do início da
d obra e durante
d
a fa
ase de con
nstrução, on
nde
estas acctividades se
s incluem, será realizzado por um
ma equipa de
d arqueolo
ogia creditad
da pelo IGE
ESPAR, I.P
P.. A realiza
ação do acompanham
mento arqueológico, bem como, a aprovação do respecttivo
Relatóriio por partte do IGES
SPAR, I.P.,, será acompanhado pela equip
pa de acom
mpanhamento
ambienttal da obra. Esta medida encontrra-se reflec
ctida no Pla
ano de Acompanhame
ento Ambien
ntal
apresen
ntado no An
nexo IV desste Relatório
o.
Refira-sse que em relação
r
ao presente Projecto, não
o existem sítios
s
arqueo
ológicos de
ependentes da
execuçã
ão de sonda
agens prévias ao inicio
o da fase de
e construçã
ão.
6. “Qua
anto ao tro
oço em túne
el previsto
o para montante do Ja
ardim da S
Sereia deve
em realizarr-se
sondag
gens geofís
ísicas de modo
m
a ve
erificar se a constru
ução subte
errânea da Ribeira se
erá
afectad
da pelo proj
ojecto.”
O troço em túnel re
eferenciado
o encontra-sse fora da área
á
de estu
udo do Proje
ecto do troç
ço Alto de São
S
João - Miranda
M
do Corvo, pelo
o que esta medida
m
não
o se aplica ao
a presente
e RECAPE.
7. “Na Rua
R Olímp
pio Nicolau
u Fernandes
s deverá ta
ambém pro
oceder-se d
de igual modo a sond
dagens ge
eofísicas dado
d
que ta
ambém aqu
ui a Ribela poderá se
er intercepttada.”
A Rua Olímpio
O
Niccolau Fernandes encon
ntra-se fora da área de
e estudo do Projecto do
o troço Alto de
São Joã
ão - Miranda
a do Corvo, pelo que esta
e
medida
a não se ap
plica ao pressente RECA
APE.
no
8.“Deve
em ser rev
vistos os diimensionamentos da
as passage
ens hidráullicas (PH) existentes
e
traçado
o, devendo
o as mesma
as ser de secção
s
única e ter, no
n mínimo,, 1 metro de
d diâmetro
oe
serem adequadas
s às características das
d respec
ctivas baciias hidrogrráficas. As
s novas PH
H, a
executa
ar, deverão
o respeitar as mesma
as regras.”
No Volu
ume 13 do Projecto de
e Execução, apresenta
a-se o Estud
do Hidrológ
gico que tev
ve por finalid
dade determinar o ca
audal de dim
mensioname
ento das es
struturas de drenagem existentes..
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O referiido estudo permitiu ide
entificar e caracterizar
c
r as estruturas de dren
nagem exis
stentes, leva
antamento
o hidrológicco das bacia
as hidrográ
áficas dos cursos
c
de água
á
interse
ectados pela via-férrea
ae
determinação da capacidade
c
de vazão das
d estruturas e avaliaçção do seu ajuste face
e ao caudal de
dimensiionamento.
De acorrdo com o estudo
e
hidrrológico, para as estrutturas sem capacidade
c
e de vazão são
s proposstas
as segu
uintes soluçções:
de manilha
- Colocação
C
as de 1,00
0 m, quand
do o cauda
al de dimen
nsionamentto é inferior a
1,94 m3/s;
- Colocação
C
de manilha
as de 1,20 m,
m quando o caudal de
e dimension
namento es
stá compree
end
dido
entre 1,94
1
m3/s e 3,05 m3/s;
- Colocação
C
as de 1,50 m,
m quando o caudal de
e dimension
namento es
stá compree
ende manilha
d
dido
entre 3,05
3
m3/s e 5,33 m3/s;
- Colocação
C
amento de pontões exxistentes pa
ara caudais
s superioress a
de quadross ou alarga
5
5,33
m3/s.
9. “Rev
visão das secções
s
de
e vazão do
os pontões
s que perm
mitem o atrravessamen
nto de linh
has
de água
a e, caso seja
s
necess
sário, deve
em ser con
nstruídos novos
n
e ade
equados às
s respectiv
vas
bacias hidrográfic
cas.”
A referid
da medida encontra-se
e contempla
ada no Estu
udo Hidroló
ógico, apressentado no Volume 13 do
Projecto
o de Execuçção.
10. “Effectuar o registo
r
fottográfico, memória
m
descritiva
d
tão exaustiva quantto possíve
el e
desenh
ho técnico dos seguin
ntes eleme
entos que serão
s
destrruídos:
- Zona
Z
da Ba
aixinha / Bota Abaixo
o / Rua Dire
eita - situad
do no PK 0
0+260 a 0+3
350;
- Rua
R da Soffia (dois ed
difícios) - situado
s
ao PK
P 0+380.””
A Zona da Baixinh
ha, Bota Aba
aixo, Rua Direita
D
e Ru
ua da Sofia encontram-se fora da área de esstudo do Projecto
P
do troço Alto de
d São João
o - Miranda
a do Corvo, pelo que esta medida não se apllica
ao presente RECA
APE.
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11. “Efe
fectuar uma
a vistoria prévia
p
ao estado
e
de conservaçã
c
ão dos ediffícios que possam viir a
ser afec
ctados. A verificação
v
o do estado
o de conse
ervação de
eve ser exe
ecutada com
m recurso ao
preench
himento de
e uma ficha
a de inventtário devid
damente as
ssinada pellos proprie
etários.”
Esta me
edida será seguida pe
elo acompa
anhamento ambiental da
d obra e e
encontra-se
e reflectida no
Plano de Acompan
nhamento Ambiental
A
ap
presentado no Anexo IV deste Re
elatório.
12. “Efe
fectuar um inventário
o dos ponto
os de água
a bem com
mo um levan
ntamento dos
d sistem
mas
de captação que deverá incluir, entre
e outros aspectos, a medição dos respe
ectivos nív
veis
freático
os e obten
nção de in
nformações
s adiciona
ais, como as variaçõ
ões sazona
ais ou o seu
s
regime de explorração, com
m vista ao Projecto
P
de
d Execuçã
ão prever o restabele
ecimento dos
d
sistema
as directa ou
o indirecttamente afe
fectados.”
No Desenho 3 dass Peças Dessenhadas apresenta-s
a
e a localiza
ação dos po
ontos de ág
gua e sistem
mas
de capta
ação existe
entes na envvolvente ao
o troço Alto de São Joã
ão - Miranda
a do Corvo..
No refe
erido Desen
nho foram inseridos oss pontos de
e água deffinidos na ccarta militarr do IGeoE
E, à
escala 1:25 000, bem
b
como os
o inventariados duran
nte as visita
as de campo necessárrias à elabo
oração do Projecto de
e Execução e deste RE
ECAPE.
No Qua
adro 3.1 apresentam-sse as princip
pais caracte
erísticas do
os sistemass de captaç
ção existenttes,
de acorrdo com a in
nformação fornecida
f
pe
elo Instituto
o da Água, I.P.
I
De acorrdo com o plano
p
de exxpropriaçõess os poços existentes aos km 3+2
290 e 4+00
00 poderão ser
afectado
os pois passsam a loccalizar-se a cerca de 2 m do dom
mínio públicco ferroviárrio. Para além
destes dois pontoss de água existem
e
outtros dois ao
os km 3+25
50 e 10+000, que se localizam, resr
pectivam
mente, a 20
0 m e 30 m do novo domínio púb
blico ferroviá
ário. Deste modo, dura
ante a fase de
construção deverã
ão ser adop
ptadas as medidas
m
de
e minimizaçção prevista
as no Plano
o de Acompanhamen
nto Ambienttal, nomead
damente ass referentes
s a estaleiro
os e unidad
des de apoio
o à obra, gestão de resíduos
r
e hidrogeolog
h
gia.
Se o cu
umprimento de tais medidas for sa
alvaguardad
do, não será
á expectáve
el a ocorrên
ncia de impactes que afectem oss referidos pontos
p
de água.
á
Durante
e a fase de exploração
o os impacte
es expectáv
veis prende
em-se com a ocorrência acidental de
derrame
es de óleoss, pelo que caso ocorrram deverá
á ser de imediato postto em prátic
ca o Plano de
Emergê
ência Ambie
ental.
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QUADRO 3.1
Sis
stemas de capta
ação
CÓDIGO
INSAAR

DESIGNAÇÃO

TIP
PO DE
OR
RIGEM

TIPO DE
CAPTAÇÃO

CONCELHO

FREG
GUESIA

14010470

Parque Desportivo
(Furo)

Águ
uas subterrrâneas

Furo

Miranda do
Corvo

Miranda
a do Corvo

Mondego
o

Águ
uas subterrrâneas

Furo

Miranda do
Corvo

Miranda
a do Corvo

18160928 Pa
arque desportivo 2

BACIA
UNIDADE
HIDROGRÁF
FICA HIDROGEOLÓGIC
CA

VOLUME ANUAL
POPULAÇÃO
CONCELHO
OS
OTAL
DE ÁGUA
TO
SERVIDOS
S
SERV
VIDA (hab.)
CAPTADO (m3)

ENTIDADE
GESTORA

S
SITUAÇÃO
DE
FUNCIONAMENTO

Maciço antigo

C. M. Miranda
do Corvo

(1)

1
1324

Miranda do
o
Corvo

96676,80

18
83972 364183

Mondego
o

Maciço antigo

C. M. Miranda
do Corvo

(1)

1
1324

Miranda do
o
Corvo

96676,80

18
84007 346225

X

Y

999068

Lamas

Águ
uas subterrrâneas

Galeria de
Mina

Miranda do
Corvo

La
amas

Mondego
o

Orla Ocidental

C. M. Miranda
do Corvo

(1)

191

Miranda do
o
Corvo

13942,80

18
80019 346462

999069

Lombo

Águ
uas subterrrâneas

Furo

Miranda do
Corvo

La
amas

Mondego
o

Orla Ocidental

C. M. Miranda
do Corvo

(1)

29

Miranda do
o
Corvo

2118,00

17
78094 346809

18159728

Paúla

Águ
uas subterrrâneas

Poço

Miranda do
Corvo

La
amas

Mondego
o

Orla Ocidental

C. M. Miranda
do Corvo

(1)

29

Miranda do
o
Corvo

2118,00

17
77847 347248

14010471

Moinhos

Águ
uas subterrrâneas

Galeria de
Mina

Miranda do
Corvo

Miranda
a do Corvo

Mondego
o

Maciço antigo

C. M. Miranda
do Corvo

(1)

688

Miranda do
o
Corvo

50270,40

18
81185 349493

999057

Casal Pequeno

Águ
uas subterrrâneas

Furo

Miranda do
Corvo

Miranda
a do Corvo

Mondego
o

Maciço antigo

C. M. Miranda
do Corvo

(1)

77

Miranda do
o
Corvo

3546

18
81853 352108

14010466

Braãos - Captação

Águas de
sup
perfície

Directa - tipo
simplificado

Miranda do
Corvo

Semide

Mondego
o

Maciço antigo

C. M. Miranda
do Corvo

(1)

40

2990,40

18
83294 356072

14011030

PDH1

Águas de
sup
perfície

Poço com
drenos

Coimbra

Santo António
dos Olivais
O

Mondego
o

Águas do Mondego S.A.

Em serviço

7
74720

9067749,60

17
75348 358004

14015740

PDH2

Águas de
sup
perfície

Poço com
drenos

Coimbra

Santo António
dos Olivais
O

Mondego
o

Águas do Mondego S.A.

Em serviço

7
74720

9067749,60

17
75362 357812

Fonte: INSAAR
R - Inventário Nacional de Sistemas de Abastecime
ento de águas e de águas residuais (Instituto da Água,
Á
I.P.)
(1) Informação não disponibilizada pelo INSAAR
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13. “Effectuar um
m levantame
ento rigoro
oso da topo
ografia e co
ondições d
de drenage
em das min
nas
subterrrâneas exis
stentes ao
o longo do
o vale da antiga
a
Ribe
ela (Cruz d
de Celas, Rua
R
Augus
sto
Rocha, Jardim da
a Sereia, Praça
P
da República,
R
Av. Sá da Bandeira, prolongam
mento até ao
Mondeg
go pela zon
na do Bota
a Abaixo). Devendo
D
ta
ambém, se
er efectuad
do um levan
ntamento das
d
bocas de
d mina, que
q a respe
ectiva linha
a de água alimenta,
a
assim como
o do troço que ainda se
mantém
m com a fu
unção de colector
c
de
e águas plluviais. Deve ser verrificado ond
de se enco
ontram as
s áreas de captação destas
d
águ
uas. Caso se
s verifique
e que as ob
bras de im
mplantação do
MLM co
olidem com
m estas es
struturas su
ubterrânea
as, deve se
er elaborad
do um plan
no de minim
mização específico.
e
”
As mina
as subterrân
neas existe
entes ao lon
ngo do vale da antiga Ribela
R
enco
ontram-se fo
ora da área de
estudo do Projecto
o do troço Alto
A de São
o João - Miranda do Corvo,
C
pelo que esta medida
m
não se
aplica ao
a presente RECAPE.
14. “Prrever no PM
MO uma ba
acia de dec
cantação e respectiv
vo sistema de colecta
a e drenage
em
de água
as residua
ais, ou um sistema
s
qu
ue encamin
nhe os eflu
uentes para
a uma esta
ação de tra
atamento de águas residuais,
r
c
com
vista a proteger a qualidad
de da água..”
O encontra-sse fora da área
á
de esttudo do Pro
ojecto do trroço Alto de
e São João
o - Miranda do
O PMO
Corvo, pelo
p
que essta medida não se aplicca ao prese
ente RECAP
PE.

3.2.3.3
3 - Fase de constr
trução
15. “As
ssegurar a informaçã
ão e particiipação do público
p
em
m acções d
de divulgaç
ção, aprese
entando as
a características do
o MLM e as
a suas vantagens, o seu conttributo na qualidade de
vida urrbana nos três conce
elhos. As acções de
e divulgaçã
ão e sensib
bilização da
d populaç
ção
devem prolongar--se para a fase de exp
ploração.”
”
o de Obra assegurará a implemen
ntação de mecanismos
m
s de esclare
ecimento de
e dúvidas e de
O Dono
atendim
mento ao pú
úblico, atravvés da disp
ponibilização
o de linhas telefónicass, postos de
e atendimento
localizados e conta
actos directtos com os responsáv
veis das Jun
ntas de Fre
eguesias ab
brangidas pela
p
área de
e estudo.
De salie
entar que ao nível do Acompanha
A
amento Ambiental da Obra
O
se enccontra igualmente prevvista uma linha telefó
ónica de apo
oio ao cidad
dão e um gabinete
g
com entrada independen
nte da entra
ada
do estaleiro, equipado com te
elemóvel e caixa
c
de co
orreio electró
ónico. As e
eventuais re
eclamações ou
sugestõ
ões serão re
egistadas em
e impresso
o próprio (M
Modelo do Registo
R
do A
Atendimentto ao Públicco),
devidam
mente encaminhadas e registadass em Acta na
n reunião semanal.
s
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16. “De
eve efectua
ar-se o aco
ompanham
mento arque
eológico in
ntegral da obra, o qu
ual deve co
ontemplarr um arque
eólogo por frente de obra.”
o
Em toda
as as acçõe
es mobiliza
adoras do solo estará presente um
m arqueólogo e será verificada
v
p
pelo
acompa
anhamento ambiental da obra. Esta
E
medida
a encontra-se reflectid
da no Plano
o de Acompanhamen
nto Ambienttal apresenttado no Ane
exo IV destte Relatório.
17. “De
elimitar a área
á
a desmatar por piquetage
em, devend
do ser estu
udadas (e indicadas no
RECAP
PE) medida
as que vise
em a minim
mização da afectação da vegetaç
ção associa
ada:
- Às
À linhas de
d água ex
xistentes e na faixa de
d servidão
o da linha fferroviária entre Vale de
A
Açor
e Trém
moa;
- Nos
N
locais
s onde fora
am identifiicados hab
bitats da Directiva
D
Ha
abitats, no
omeadamen
nte
j
junto
à Pon
nte de Serp
rpins (marg
gens do rio
o Ceira). Ne
este caso n
não pode ser
s efectua
ada
q
qualquer
d
desmatação
o para lá da
d plataform
ma a requa
alificar, nem
m deve ocorrer a circ
cul
lação
de máquinas
m
fo
ora dos cam
minhos já existentes
e
na envolve
ente.”
No Desenho 2 dass Peças Dessenhadas a
apresentam-se as área
as a desmattar que dev
verão ser de
evidamentte delimitadas em fase
e de prepara
ação de ob
bra, com o objectivo
o
de
e minimizarr ao máximo
oa
afectaçã
ão de áreass naturais.
Esta me
edida será seguida pe
elo acompa
anhamento ambiental da
d obra e e
encontra-se
e reflectida no
Plano de
d Acompan
nhamento Ambiental
A
a
apresentado
o no Anexo
o IV deste R
Relatório. Não obstante
ea
sua imp
plementação
o, apresentta-se seguid
damente alg
gumas med
didas que viisam minimizar os impactes sobrre a vegetação durante
e a fase de construção
o:
- As áreas para
p
lá da plataforma
p
a requalifica
ar onde exisstam valore
es florísticos
s de interessse
c
conservacio
onista, man
nchas de galeria
g
ripíc
cola e habiitats da Dirrectiva Hab
bitats deverrão
e
estar
bem identificadas e assinala
adas, pois a sua afecttação inadvvertida pela passagem de
e trabalhad
m
maquinaria
dores, entre
e outras acttividades, poderá criar um impacte
e não previsto
d significado elevado;
de
de solos deverão
- Os
O trabalho
os de desm
matação e decapagem
d
d
serr limitados às
à áreas esstrit
tamente
ne
ecessárias. As áreas adjacentes
a
às áreas a intervencio
onar pelo Projecto,
P
ain
nda
q possam
que
m ser utiliza
adas como zonas de apoio,
a
não devem ser desmatada
as ou decapad
das;
- Durante
D
as acções de
e escavação
o, a camada superficia
al de solo (terra vegetal) deverá ser
c
cuidadosam
mente remo
ovida e dep
positada em
m pargas qu
ue não devverão ultrap
passar os dois
d
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m
metros
de altura. O armazenam
a
mento da terra vegetal deverá se
er efectuado
o na imediata
e
envolvente
dos locais de onde fo
oi removida, para poste
erior utilização nas ac
cções de recup
peração;
- Em
E função da época do ano em que tiver lugar a fase
e construtivva, deverá ser
s avaliada
aa
n
necessidad
de de adoptar um siste
ema de aspe
ersão (nom
meadamente
e através de
e camiões cisc
t
terna)
das áreas não pavimentad
das, minimiizando destta forma a emissão de
e poeiras (em
e
especial
em
m dias secoss e ventoso
os) e o potencial impaccte sobre a vvegetação envolvente;
- Deverá
D
pro
oceder-se, após
a
a con
nclusão dos
s trabalhos de constru
ução, à rec
cuperação das
d
á
áreas
intervvencionada
as pela obra
a. O objectivo será o de repor, n
na medida do
d possível, a
s
situação
de
e referência
a actual. Pa
ara isso os trabalhos envolverão
e
acções com
mo a remoçção
d entulhoss, a estabillização de taludes, o restabeleccimento, tan
de
nto quanto possível, das
d
f
formas
orig
ginais de morfologia,
m
a descomp
pactação do
o solo e a recuperaçã
ão do cobe
erto
v
vegetal
afecctado;
- Nas acçõess de recupe
eração do coberto
c
veg
getal, é proibida a intro
odução de espécies
e
alóct
tones.
Nos locais onde
e eventualm
mente se ve
enha a reve
elar necessá
ária a imed
diata revege
etaç do solo
ção
o, de forma a evitar a erosão,
e
dev
verá recorre
er-se à hidro
osementeirra de espéccies
a
autóctones,
, utilizando para isso espécies
e
co
olonizadorass de maior e
eficácia com
mo, por exe
emp o trevo
plo,
o-dos-prado
os (Trifolium
m pratense L.),
L o panassco (Dactyllis glomeratta L.) e o azev
vém
(Lolium
m multiflorum
m Lam.).
18. “As
s obras de recuperaçã
ão e conso
olidação do
os edifícios
s a manter,, devem se
er executad
das
antes das
d demoliições. Este
e facto dev
ve ficar bem explícito
o na calen
ndarização da execuç
ção
do projjecto.”
Esta me
edida será seguida pe
elo acompa
anhamento ambiental da
d obra e e
encontra-se
e reflectida no
Plano de Acompan
nhamento Ambiental
A
ap
presentado no Anexo IV deste Re
elatório.
19. “O abate dos
de, pelo menos,
s plátanos
s deve serr compens
sado pela plantação
p
m
igual
número
o de árvore
es, em zona
a próxima daquela.”
Esta me
edida, proposta no Esttudo de Imp
pacte Ambiental e tran
nscrita para a DIA, refe
ere-se exclu
usivamente
e aos plátanos a ser abatidos
a
na Av. Emídio
o Navarro, em
e Coimbra
a, não por haver
h
qualquer
protecçã
ão a esta espécie ve
egetal mas devido à sua
s
represe
entatividade
e paisagística no espa
aço
urbano em questão
o, reconheccido pela po
opulação loc
cal.
O Proje
ecto do troço
o Alto de Sã
ão João - Miranda
M
do Corvo
C
não inclui a Ave
enida em ca
ausa, pelo que
q
esta me
edida não se aplica ao presente RECAPE.
R
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20. “Ao
o longo do
o edifício do
d Mosteirro de Santa
a Cruz e Jardim
J
da Manga a faixa
f
do ML
LM
deve lo
ocalizar-se o mais afa
astada poss
sível do Mo
onumento.”
O Monu
umento do Mosteiro
M
de
e Santa Cru
uz e Jardim da Manga encontram-se fora da área de esstudo do Projecto
P
do troço Alto de
d São João
o - Miranda
a do Corvo, pelo que esta medida não se apllica
ao presente RECA
APE.
21. “Prroceder à remoção
r
e devida ac
comodação
o do imóv
vel “Cruzeirro de Cela
as” durante
e a
fase de
e obra, no caso de se
s prever a existência
a de trepid
dação e/ou
u vibração de média ou
elevada
a magnitud
de, na zona
a da Cruz de
d Celas.”
O Cruze
eiro de Celas encontra
a-se fora da
a área de estudo
e
do Projecto
P
do troço Alto de
d São Joã
ão Miranda
a do Corvo, pelo que esta
e
medida
a não se apllica ao pressente RECA
APE.
22. “A definição
d
d vias e acessos ao
das
os estaleirros das obrras deve te
er em conta
a as densid
dades de tráfego, prrivilegiando
o a solução
o que men
nos interfira
a com o trá
áfego diário
o.”
edida será seguida pe
elo acompa
anhamento ambiental da
d obra e e
encontra-se
e reflectida no
Esta me
Plano de Acompan
nhamento Ambiental
A
ap
presentado no Anexo IV deste Re
elatório.
Apresen
nta-se no Desenho
D
5 das Peças Desenhada
as a articullação dos a
acessos à frente
f
de ob
bra
com os principais eixos
e
viárioss da Rede Nacional
N
Co
omplementa
ar.
23. “Os
s caminhos
s para a circulação
c
d
das
máquiinas não devem
d
coin
ncidir com os locais de
recarga
a de aquífe
eros e impliicar a comp
pactação de
d grandes
s áreas de s
solos.”
Esta medida enco
ontra-se refflectida no Plano de Acompanhamento Am
mbiental ap
presentado no
Anexo IV deste Re
elatório.
Apresen
nta-se no Desenho
D
5 das Peças Desenhada
as a articullação dos a
acessos à frente
f
de ob
bra
com os locais de re
ecarga de aquíferos.
a
24. “A circulação
o de máquiinas e veíc
culos pesad
dos deve ser
s condic
cionada nas
s imediaçõ
ões
dos seguintes im
móveis: Mo
osteiro de Santa Cruz
z, Jardim da Manga,, Fonte No
ova, Fonte da
Madale
ena, Aqued
duto de São
o Sebastião
o e Parque de Santa Cruz.”
C
Os imóvveis referido
os encontra
am-se fora da
d área de estudo do Projecto
P
do
o troço Alto de São Joã
ão Miranda
a do Corvo, pelo que esta
e
medida
a não se apllica ao pressente RECA
APE.
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25. “Em
m fase de Projecto
P
de
e Execução
o devem se
er definidos
s os locais
s para a loc
calização dos
d
estaleirros, sendo que estes
s não devem
m ficar loc
calizados em
e áreas de
e REN e RA
AN. No esp
pada
ço urba
ano, devem
m ficar em
m áreas qu
ue interfira
am o meno
os possíve
el com o quotidiano
q
população.”
olha dos loccais para a implantaçã
ão dos estalleiros e dep
posição de tterras sobra
antes deverrão
Na esco
ser obse
ervadas as seguintes condicionan
c
ntes:
- Áreas
Á
afecttas à Reserv
rva Ecológicca Nacional (REN);
- Áreas
Á
afecttas à Reserv
rva Agrícola
a Nacional (RAN);
- Áreas
Á
afecttas a linhas e pontos de água, e re
espectiva servidão / re
estrição adm
ministrativa;
- Áreas
Á
afecttas a espécies protegid
das: Sobreirros (Quercu
us suber);
- Espaços
E
Ag
grícolas (nã
ão incluídos na RAN);
- Espaços
E
Flo
orestais (exxcepto as áreas afectas às espéciies protegid
das).
Se os estaleiros
e
e//ou depósittos de terra
as sobrantes
s forem insstalados em
m espaços urbanos
u
(Zo
ona
com alg
gumas restrrições), uma vez que esta
e
zona não
n é vocacionada pa
ara a recepç
ção deste tipo
t
de estru
uturas, e ap
pesar de nã
ão se identificam cond
dicionantes restritivas que impeça
am a sua utiliu
zação, o empreiteiro deverá aplicar
a
medidas que interfiram o menos
m
posssível com o quotidiano da
populaçção.
Desta fo
orma, os esstaleiros e/o
ou depósito
os de terras
s sobrantess deverão se
er preferencialmente instalados em espaço
os rurais e industriais (Zona livre
e), uma vezz que estass zonas não apresentam
qualque
er limitação e/ou condiccionante à implantação
i
o destas esstruturas.
De acorrdo com esttas premisssas, foi elab
borada uma
a carta (vd. Desenho 4 das Peças Desenhadas)
que aprresenta os locais
l
possíveis para localização de estaleiro
os e deposição de terrras sobranttes,
à escala
a 1/250 000
0, e que devve ser tida em
e conta pe
elo empreite
eiro.
Para alé
ém da inclu
usão desta carta
c
no caderno de en
ncargos a fornecer
f
ao adjudicatárrio/os da ob
bra,
deverão
o ser cumprridas as seg
guintes med
didas:
- O eventual excesso de
e terras ressultante da construção
o dos estale
eiros deverá
á ser coloca
ada
e depósito
em
os localizad
dos em zonas planas, próximas do
d estaleiro,, de forma a se poder util
lizar
as me
esmas terra
as na recup
peração das
s áreas afe
ectadas. O declive do
os taludes dos
d
d
depósitos
n deverá exceder 2 H / 1 V;
não

40606.ASJM
MC.PE.RECAPE

41

Ramal da Lou
usã
Sisstema de Mobilid
dade do Monde
ego
Troço Alto
A de S. João (excl.) - Mirand
da do Corvo (exccl.)
Projecto de Execuçção
RECAP
PE
Relató
ório

- Nas
N platafo
ormas de im
mplantação dos estaleiiros deverá ser executtada uma re
ede de drenag
gem
periférrica, constituída por va
alas de dren
nagem, que deverão se
er revestida
as se o decllive
d valas exceder
das
e
2%. A descarg
ga da rede de drenage
em periféricca deverá ser feita para
aa
l
linha
de água mais pró
óxima, have
endo o cuid
dado de con
nstruir caixa
as de retenç
ção de sólid
dos
p
para
evitar o seu transsporte para o curso de água;
- As
A áreas de
e estaleiro deverão
d
ser vedadas com
c
barreiras de prote
ecção e dev
verão ser co
oloc
cadas
placa
as avisadorras das reg
gras de seg
gurança a observar
o
asssim como a calendarizaç das obrras;
ção
- O armazen
namento de
e combustívveis e/ou óleos deverá
á ser efectuado numa
a área técn
nica
d
devidament
te infra-estrruturada pa
ara o efeito, com conte
enção secu
undária. Tall como a área
t
técnica
desstinada à ma
anutenção e reparação
o de veículo
os;
- As
A instalações sanitárrias dos esstaleiros dev
verão posssuir fossa e
estanque as
ssociada e os
r
resíduos
só
ólidos produ
uzidos deve
erão ser rec
colhidos pe
elos serviços de limpez
za, para evitar
a contamina
ação dos so
olos. Em altternativa po
oderão ser utilizadas
u
W
WC portáteis
s.
Desta fo
orma, apen
nas se pode
erá garantirr a compatibilização da
a localizaçã
ão do(s) es
staleiro(s) com
as cond
dicionantes acima desccritas, aqua
ando do iníc
cio do Plano
o de Acomp
panhamento
o Ambientall. A
escolha
a do local de
e implantaçção do estaleiro deverá
á ser efectu
uada em co
onsonância com o técn
nico
responssável pelo Acompanhamento Am
mbiental, pe
ermitindo deste
d
modo
o minimizarr os impacctes
ambienttais daí resultantes.
26. “Miinimizar os
s impactes
s paisagístticos decorrentes da
a instalação
o de estalleiros. Para
a o
efeito, sugere-se,
s
, para a dis
ssimulação
o de estale
eiros, a utillização de barreiras visuais
v
dec
coradas exteriormen
e
nte com te
emas relac
cionados co
om o próp
prio projectto do MLM
M. Quando em
e
zonas de interes
sse patrim
monial, nom
meadamente no centro de Co
oimbra, ess
ses tapum
mes
poderã
ão ter desig
gn ou estru
uturas alus
sivas aos principais
p
e
elementos
de interess
se existentes
na imed
diações.”
Esta me
edida será seguida pe
elo acompa
anhamento ambiental da
d obra e e
encontra-se
e reflectida no
Plano de Acompan
nhamento Ambiental
A
ap
presentado no Anexo IV deste Re
elatório.
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3.2.3.4
4 - Fase de explorração
27. “Eq
quacionar o ajustame
ento do ho
orário do MLM,
M
de forrma a resp
ponder às necessidad
n
des
da pop
pulação, co
oncretame
ente, aume
entar o pe
eríodo de funcionam
f
mento come
eçando mais
cedo do
d que o previsto,
p
be
em como acabar ma
ais tarde, de
d modo a correspo
onder com as
aspiraç
ções das po
opulações suburbana
as.”
A implementação das
d medida
as de minim
mização rela
ativas à fase
e de explora
ação será da
d responsa
abilidade da
d entidade
e Gestora da
a Infra-estru
utura, pelo que a verificação da cconformidad
de do Proje
ecto
de Execução, rela
ativamente a estas medidas, não
o é possível nesta fa
ase, devend
do no entanto
serem salvaguarda
s
adas nas clá
áusulas do contrato de
e concessão
o.
28. “Se
eparação, recolha
r
e envio para destino
d
fin
nal adequad
do dos resíduos prod
duzidos pelas
operações de manutenção da
d linha, te
endo em co
onta as sua
as caracterrísticas e a sua class
sificação na
n Lista Eu
uropeia de Resíduos.”
Os resíduos produ
uzidos na fa
ase de explloração serrão essencialmente de
e dois tipos.. Os primeiros
relacion
nar-se-ão co
om resíduos produzido
os pela man
nutenção da linha enquanto os se
egundos esstarão rela
acionados com
c
os resííduos produ
uzidos nas 8 estaçõess e respectivvas acessib
bilidades exxistentes ao
a longo do troço Alto de
d São Joã
ão - Miranda
a do Corvo.
Todos os
o resíduoss espectáve
eis de serem gerados na fase de
e exploraçã
ão foram cla
assificados de
acordo com as resspectivas ca
aracterística
as, com base na Lista
a Europeia d
de Resíduo
os (LER) ap
provada pe
ela Portaria
a nº 209/200
04, de 3 de
e Março e encontrame
-se expresssos nos Quadros 3.2, 3.3
e 3.4.
QUADRO
O 3.2
Resíduos de construção e demo
olição
RESÍD
DUOS PROD
DUZIDOS - CONSTRUÇÃ
C
ÃO E DEMOLIÇÃO

CÓDIGO
C
LER
R

Ferro e aço

17 04 05

Solos e rochas não abrangidos
a
e 17 05 03
em

17 05 04

Balastro
o de linhas de
e caminho de
e ferro não abrangidos
a
em
e 17 05 07

17 05 08

Os resíduos expre
essos no Qu
uadro 3.2 referem-se
r
a resíduos cuja produ
ução poderá
á ser expecctável, na fase
f
de exp
ploração da
a obra, aqua
ando da rea
alização de acções de
e manutençã
ão da linha do
Metropo
olitano Ligeiro do Mond
dego (MLM).
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QUADRO
O 3.3
Resíduo
os Equiparados a Urbanos
RESÍD
DUOS PROD
DUZIDOS - EQUIPARAD
E
DOS A URBA
ANOS

CÓDIGO
C
LER
R

Papel e cartão

20 01 01

Vidro

20 01 02

Plástico / Embalagens

20 01 39

Pilhas

20 01 34

Óleos e Gorduras Alimentares

20 01 25

Lâmpad
das fluoresce
entes tubulares e compacctas/de bolbo
o de vapor de
e mercúrio

20 01 21 *

Lâmpad
das de filame
ento de halog
géneo, incandescentes e vapor de só
ódio

20 01 99

Misturass de resíduoss urbanos e equiparadoss (Indiferenciados)

20 03 01

Resíduo
os Biodegrad
dáveis

20 02 01

Terras e Pedras

20 02 02

Resíduo
os de limpeza
a das ruas

20 03 03

Consum
míveis informá
áticos

08 03 18

* Resídu
uo perigoso

Os resíduos expre
essos no Qu
uadro 3.3 referem-se
r
a resíduos cuja produ
ução poderá
á ser expecctável, na fase de exxploração da obra, sen
ndo essenc
cialmente re
esíduos pro
oduzidos na
as estaçõess e
suas accessibilidades, à excepção dos resíduos
r
co
om código LER
L
20 02 01 e 20 02
2 02 os qu
uais
serão gerados aqu
uando das acções
a
de desmatação
d
o decorrente
es da manu
utenção da linha do ML
LM,
e o resííduo 20 02 02
0 referente
e ao materia
al recolhido
o aquando da
d limpeza d
das valas de
d drenagem
me
das passsagens hid
dráulicas.
QUADRO
O 3.4
R
Resíduos
Ind
dustriais
RESÍDUO
OS PRODUZ
ZIDOS - INDU
USTRIAIS
Óleos Usados
U
e resííduos de com
mbustíveis líq
quidos (exce
epto óleos aliimentares)
Resíduo
os de equipamento eléctrrico e electró
ónico fora de uso
Compon
nentes perigo
osos retirado
os de equipamento eléctrrico e electró
ónico fora de uso

CÓDIGO
C
LER
R
13 02 05 *
16 02 14
16 02 15 *

* Resíduo perigoso

Os resíduos expre
essos no Qu
uadro 3.4 referem-se
r
a resíduos cuja produ
ução poderá
á ser expecctável, na fase
f
de exp
ploração da
a obra, aqua
ando das ac
cções de manutenção da linha do
o MLM, esse
encialmen
nte relacion
nadas com alguma re
eparação a efectuar nas
n
catenárrias e mate
erial eléctrico.
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Poderá ocorrer, ain
nda que em
m casos pon
ntuais e exc
cepcionais, produção d
de resíduos
s relacionad
dos
com a manutenção
m
o dos rodad
dos e do material
m
circ
culante, uma
a vez que e
esta deve ser
s primordialmente efectuada
e
n Parque de
no
d Manutençções e Ope
erações (PM
MO).
Devido à quantidade significa
ativa de ressíduos gera
ados no PM
MO esta unidade deverrá ser alvo de
um Plan
no de Gestã
ão de Resíd
duos próprio
o e individualizado.
As área
as de acon
ndicionamen
nto temporá
ário dos re
esíduos pro
oduzidos du
urante a manutenção da
linha do
o MLM devverão ser im
mplantadass em local apropriado, impermea
abilizado e coberto, bem
como id
dentificadass com uma Placa
P
de Sinalização que
q conterá
á a seguinte
e informação
o: Designaçção
do Resííduo, Códig
go LER e Id
dentificação
o da Perigos
sidade. Dessta forma, e enquanto se aguarda
ao
transporte dos resííduos para destino fina
al, evita-se a contamina
ação do sollo e/ou da água.
á
Os RSU
U e equiparráveis, prod
duzidos dura
ante a fase
e de explora
ação pela circulação de passageiros
que utilizam as esstações e as
a suas ace
essibilidades deverão ser separados e depo
ositados pe
elos
mesmoss em recipientes difere
enciados e identificado
os (papeleirras) que serão disponibilizados pa
ara
o efeito
o em quantidade adequada às ne
ecessidades
s de cada local. Estess resíduos serão
s
encaminhados para as insstalações do
o sistema de
d valorizaç
ção/tratamen
nto/destino final mais próximas.
p
Os resííduos não equiparávei
e
is a RSU, classificado
c
os como resíduos perigosos de acordo
a
com
m o
por
código LER, deve
em ser reco
olhidos sele
ectivamente
e e enviado
os para desstino final adequado
a
operado
or devidame
ente licenciado para o efeito. No
o caso dos resíduos g
gerados durrante a manutenção da linha do
o MLM, serão definida
as as operrações de transporte
t
d
desses resíduos para os
destinoss finais ade
equados. As
A Guias de
e Acompan
nhamento dos
d
Resídu
uos e os prrotocolos com
empresas licenciad
das para a gestão de
e resíduos, deverão estar arquiva
adas nas instalações da
entidade
e explorado
ora do MLM
M. O transp
porte de res
síduos deve
e ser efectu
uado por em
mpresas de
evidamentte licenciada
as para o efeito
e
e objecto de pro
otocolo esp
pecífico, sen
ndo efectua
ado em con
ndições am
mbientalmen
nte adequadas, de mo
odo a evitar a sua dispe
ersão ou de
errame.
A gestã
ão dos resííduos produ
uzidos na exploração
e
da presentte obra enccontra-se id
dentificada no
Quadro 3.5 na qu
ual constam
m igualmen
nte as cond
dições de acondiciona
a
amento, ide
entificação do
transportador e desstinatário fin
nal.
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QUADRO
O 3.5
G
Gestão
de re
esíduos
RESÍDUO

Ferro e açço (17 04 05)

Solos e rochas não ab
brangidos em
( 05 04)
17 05 03 (17
Balastro de
d linhas de cam
minho de ferro
não abran
ngidos em 17 05
5 07
(17 05 08))

FO
ORMA DE
ACOND
DICIONAMENTO
O

TRA
ANSPORTADOR
R/
/ DESTINATÁRIO FIN
NAL
- Amb
biPombal - Reco
olha de Resíduo
os Industriais S.A.
- Higilusa - Limpeza
as urbanas e trratamento de resír
Á
Área
delimitada
a
duoss, Lda
- Manuel Augusto Se
erra Ferreira
- Amb
biPombal - Reco
olha de Resíduo
os Industriais S.A.
- O2 - Tratamentos e limpezas ambie
entais S.A.
Á
Área
delimitada
a
as urbanas e trratamento de resír
- Higilusa - Limpeza
duoss, Lda
- Amb
biPombal - Reco
olha de Resíduo
os Industriais S.A.
- O2 - Tratamentos e limpezas ambie
entais S.A.
Á
Área
delimitada
a
as urbanas e trratamento de resír
- Higilusa - Limpeza
duoss, Lda
P
Papeleiras
/ Contentores com tampas
t
C
Câmara
Municipal
ERSUC
P
Papeleiras
/ Contentores com tampas
t
C
Câmara
Municipal
ERSUC
- Adria
ano de Jesus C
Costa Gréu
N.A.
- Correia & Correia, L
Lda
- Enviroil - Resíduos e energia, Lda

Plástico / Embalagens (20
0 01 39)
Vidro (20 01
0 02)
Óleos usa
ados e resíduoss de combustíveis líquid
dos (excepto óleos alimentares) (13 02
2 05*)
Misturas de
d resíduos urb
banos e equiparados (Indiferenciados))
P
Papeleiras
/ Contentores com tampas
t
(20 03 01))
Resíduos Biodegradáveiss
(20 02 01))

Á
Área
delimitada
a

Terras e Pedras
P
(20 02 02)

Á
Área
delimitada
a

Papel e ca
artão (20 01 01))

P
Papeleiras
/ Contentores com tampa
t

Lâmpadass fluorescentess tabulares e
Local definido no interior dos escritóL
compactass de bolbo de vapor
v
de merr
rios
da estação.
cúrio (20 01
0 21*)
Lâmpadass de filamento de
d halogéneo,
Local definido no interior dos escritóL
incandesccentes e vapor de
d sódio
r
rios
da estação.
(20 01 99))
Consumívveis informáticoss
(08 03 18))

Contentor colo
C
ocado no interior dos
e
escritórios
da esstação.

Pilhas (20 01 34)

Contentor colo
C
ocado no interior dos
e
escritórios
da esstação.

Óleos e go
orduras alimenttares
(20 01 25))

Contentor com tampa, coloca
C
ados em
b
bacia
de retenção

Resíduos de Limpeza de ruas
(20 03 03))

Á
Área
delimitada
a

Resíduos de equipamen
nto eléctrico e
Á
Área
delimitada
a
o fora de uso (16 02 14)
electrónico
Componen
ntes perigosos retirados de
equipamento eléctrico e electrónico Área
Á
delimitada
a
fora de uso
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C
Câmara
Municipal

ERSUC

- Cen
ntral Termoelécctrica de Resíd
duos Florestais de
Morttágua
- CAIM
MA ENERGIA - Empresa de Ge
estão e Explora
ação
de Energia,
E
S.A.
- Ecocciclo - Energia e Ambiente, S.A
A.
- Cen
ntral Termoelécctrica de Resíd
duos Florestais de
Morttágua
- CAIM
MA ENERGIA - Empresa de Ge
estão e Explora
ação
de Energia,
E
S.A.
- Ecocciclo - Energia e Ambiente, S.A
A.
C
Câmara
Municipal
ERSUC
- Carlo
os Ferreira da S
Silva e Filhos, Lda
- Interrecycling - Socie
edade de Reciclagem, S.A.
- Recichumbo - Reco
olha de Acumula
adores de chum
mbo,
S.A.
- Carlo
os Ferreira da S
Silva e Filhos, Lda
- Interrecycling - Socie
edade de Reciclagem, S.A.
- Recichumbo - Reco
olha de Acumula
adores de chum
mbo,
S.A.
- Biotiinteiro - Recicla
agem de consu
umíveis de impressão, Lda
s, Lda
- Ecoffloat - Soluções para escritórios
- Hard
dtop - Soluções informáticas, Ld
da
- Interrecycling - Socie
edade de Reciclagem, S.A.
- Joaq
quim Vaz Batista
a
- Scra
apluso - Indústtria e Comércio de Reciclage
ens,
Lda
- Manuel Augusto Se
erra Ferreira
- Scra
apluso - Industtria e Comércio de Reciclage
ens,
Lda
otorres, Lda
- Óleo
- O2 - Tratamentos e limpezas ambie
entais S.A.
U - Técnicas de
e Resíduos Industriais e urban
nos,
- TRIU
Lda
- Interrecycling - Socie
edade de Reciclagem, S.A.
- RSA
A - Reciclagem d
de Sucata Abrantina
- Riom
metais - Comérccio de Sucata, Lda
L
- Interrecycling - Socie
edade de Reciclagem, S.A.
- RSA
A - Reciclagem d
de Sucata Abrantina
- Riom
metais - Comérccio de Sucata, Lda
L

Ramal da Lou
usã
Sisstema de Mobilid
dade do Monde
ego
Troço Alto
A de S. João (excl.) - Mirand
da do Corvo (exccl.)
Projecto de Execuçção
RECAP
PE
Relató
ório

29. “Re
ecuperar, após
a
o térm
mino da ob
bra, todas as áreas utilizadas
u
d
durante a fase
f
de con
nstrução, procedendo à integ
gração pais
sagística desses
d
loca
ais. No que
e concerne
e à plantaç
ção
de vege
etação dev
ve-se recorrrer, prefere
encialmentte, às espé
écies autóc
ctones.”
Esta me
edida será seguida pe
elo acompa
anhamento ambiental da
d obra e e
encontra-se
e reflectida no
Plano de Acompan
nhamento Ambiental
A
ap
presentado no Anexo IV deste Re
elatório.
30. “Re
eparar toda
as as vias rodoviária
as interferid
das, assim
m como pas
sseios e ja
ardins, e co
om
danos pelas
p
obras e circulação, de forrma a não prejudicar
p
a circulaçã
ão local.”
Esta me
edida será seguida pe
elo acompa
anhamento ambiental da
d obra e e
encontra-se
e reflectida no
Plano de Acompan
nhamento Ambiental
A
ap
presentado no Anexo IV deste Re
elatório.
31. “Efe
fectuar a ob
bservação periódica das passa
agens de nível (as qu
ue se manttêm do Ram
mal
de
da Lous
sã e as novas), asseg
gurando as
s condiçõe
es de visibiilidade do M
MLM e as condições
c
atraves
ssamento da
d linha do
o MLM.”
A concrretização desta
d
medid
da é da ressponsabilidade da enttidade gesttora do Me
etro Ligeiro do
Mondeg
go, devendo
o ser asseg
gurada através da imp
plementação
o de um Pla
ano de Seg
gurança visa
ando a pro
ogramação das acçõess de fiscalizzação de todos os equipamentos e sistemas de seguran
nça
do Proje
ecto.
32. “Co
olocar pain
néis inform
mativos na
as passage
ens de nív
vel que forram suprim
midas com
m a
indicaç
ção da trav
vessia mais
s próxima, e se possív
ível com um
m mapa.”
A conccretização desta
d
medid
da é da ressponsabilida
ade da entidade Gesttora da Infra
a-estrutura do
Metro Ligeiro
L
do Mondego,
M
qu
ue deve cria
ar painéis com
c
informa
ação objecttiva, simplifiicada e ape
elativa.
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Ramal da Lou
usã
Sisstema de Mobilid
dade do Monde
ego
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4 - MO
ONITORIZ
ZAÇÃO
De acorrdo com o disposto
d
na DIA, no âm
mbito da construção e exploração
o do Metropolitano Lige
eiro
do Mondego deverrão ser implementadoss Programa
as de Monito
orização pa
ara os seguintes descrritores:
- Recursos
R
H
Hídricos;
- Ruído.
R
Os Prog
gramas de Monitorizaçção serão desenvolvid
d
dos de acordo com o definido no
o Anexo IV da
Portaria
a n.º 330/20
001, de 2 de
e Abril.
de
Nos An
nexo VI e VII
V do prese
ente Relató
ório são aprresentados respectiva
amente os Programas
P
Monitorrização dos Recursos Hídricos
H
e de
d Ruído.
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