REFER, EP
REDE FERROVIÁRIA NACIONAL
VARIANTE DA TROFA
PROJECTO DE EXECUÇÃO
RELATÓRIO DE CONFORMIDADE AMBIENTAL
(RECAPE)

Agosto, 2004

VOL. 2 - Relatório de Conformidade Ambiental do Projecto de Execução da Variante da Trofa (RECAPE)

1

REFER, EP
REDE FERROVIÁRIA NACIONAL
VARIANTE DA TROFA
PROJECTO DE EXECUÇÃO
RELATÓRIO DE CONFORMIDADE AMBIENTAL
(RECAPE)
ÍNDICE GERAL

Volume I – Sumário Executivo
Volume II – Relatório de Conformidade Ambiental do Projecto de Execução
Composto por:
Capítulo 1 – Introdução
Capítulo 2 – Antecedentes do Projecto e do Procedimento de AIA
Capítulo 3 – Conformidade com a DIA
Capítulo 4 – Monitorização e Medidas de Gestão Ambiental
Capítulo 5 – Considerações Finais
Bibliografia
Anexos
Volume III – Relatório de Conformidade Ambiental nas Componentes Acústica e Vibrações
Volume IV – Cláusulas Ambientais a Integrar no Caderno de Encargos da Obra

Agosto de 2004
__________________
Drº Artur Correia

VOL. 2 - Relatório de Conformidade Ambiental do Projecto de Execução da Variante da Trofa (RECAPE)

2

REFER, EP
REDE FERROVIÁRIA NACIONAL
VARIANTE DA TROFA
PROJECTO DE EXECUÇÃO
RELATÓRIO DE CONFORMIDADE AMBIENTAL
(RECAPE)
ÍNDICE DO TEXTO
1 INTRODUÇÃO .................................................................................................................................................. 6
1.1 IDENTIFICAÇÃO DO PROJECTO, DO PROPONENTE, DA ENTIDADE LICENCIADORA E AUTORIDADE DE AIA .... 6
1.2 LOCALIZAÇÃO DO PROJECTO E OBJECTIVOS DO RECAPE ............................................................................ 7
1.3 ESTRUTURA E CONTEÚDO DO RECAPE ........................................................................................................ 7
1.4 EQUIPA TÉCNICA ........................................................................................................................................... 8
2 ANTECEDENTES DOPROJECTO E DO PROCEDIMENTO DE AIA ..................................................... 9
2.1 RESENHA HISTÓRICA DA VARIANTE DA TROFA ............................................................................................. 9
2.2 SITUAÇÃO EXISTENTE ................................................................................................................................... 9
2.3 SOLUÇÃO PREVISTA NO QUADRO DA RENOVAÇÃO DA LINHA DO MINHO ................................................... 10
2.4 SOLUÇÃO DE REBAIXAMENTO E TRATAMENTO URBANO DO PARQUE DA NOSSA SENHORA DAS DORES ..... 11
2.5 SOLUÇÃO INCLUINDO OBRAS COMPLEMENTARES ....................................................................................... 12
2.6 HIPÓTESE TÚNEL NO TRAÇADO ACTUAL ..................................................................................................... 13
2.7 SOLUÇÃO VARIANTE ................................................................................................................................... 14
2.8 PROCEDIMENTO DE AIA .............................................................................................................................. 17
3 CONFORMIDADE AMBIENTAL DO PROJECTO DE EXECUÇÃO ..................................................... 42
3.1 DESCRIÇÃO DO PROJECTO E DAS ALTERNATIVAS ESTUDADAS .................................................................... 42
3.1.1 Considerações Gerais ......................................................................................................................... 42
3.1.2 Alternativas Estudadas ....................................................................................................................... 43
3.1.3 Descrição Sumária do Projecto .......................................................................................................... 45
3.2 ESTUDOS E PROJECTOS COMPLEMENTARES ................................................................................................. 81
3.3 CONDICIONANTES DA DIA .......................................................................................................................... 81
3.4 OUTRAS INFORMAÇÕES CONSIDERADAS RELEVANTES................................................................................ 88
3.4.1 Alterações ao Projecto ........................................................................................................................ 88
3.4.2 Síntese da Situação de Referência ...................................................................................................... 91
3.4.3 Novos Impactes Ambientais ................................................................................................................ 95
3.4.4 Proposta de Medidas Minimizadoras a Implementar ......................................................................... 97
4 MONITORIZAÇÃO E MEDIDAS DE GESTÃO AMBIENTAL ............................................................. 100
4.1 CONSIDERAÇÕES GERAIS ........................................................................................................................... 100
4.2 MONITORIZAÇÃO DAS ÁGUAS SUPERFICIAIS E SUBTERRÂNEAS ................................................................ 101
4.2.1 Localização ....................................................................................................................................... 101
4.2.2 Periodicidade/Frequência das Análises ........................................................................................... 102
4.2.3 Parâmetros a Analisar ...................................................................................................................... 102
4.2.4 Técnicas e Métodos Analíticos .......................................................................................................... 103
4.2.5 Relatórios .......................................................................................................................................... 103
VOL. 2 - Relatório de Conformidade Ambiental do Projecto de Execução da Variante da Trofa (RECAPE)

3

4.2.6 Cronograma ...................................................................................................................................... 104
4.3 MONITORIZAÇÃO DA QUALIDADE DO AR .................................................................................................. 105
4.3.1 Localização ....................................................................................................................................... 105
4.3.2 Periodicidade das Análises ............................................................................................................... 105
4.3.3 Parâmetros a Analisar ...................................................................................................................... 106
4.3.4 Métodos e Técnicas Analíticas .......................................................................................................... 106
4.3.5 Relatórios .......................................................................................................................................... 106
4.3.6 Cronograma ...................................................................................................................................... 107
4.4 MONITORIZAÇÃO DO RUÍDO E VIBRAÇÕES ................................................................................................ 107
4.5 MONITORIZAÇÃO DO TÚNEL ...................................................................................................................... 108
4.6 MEDIDAS DE GESTÃO AMBIENTAL ............................................................................................................ 109
5 CONSIDERAÇÕES FINAIS ......................................................................................................................... 110

ANEXOS:
ANEXO I - Parecer da Câmara Municipal de Trofa
ANEXO II - Análise da conformidade das medidas de minimização, planos de monitorização e
condicionantes ao Projecto de Execução, propostas na DIA
ANEXO III - Cartografia

VOL. 2 - Relatório de Conformidade Ambiental do Projecto de Execução da Variante da Trofa (RECAPE)

4

REFER, EP
REDE FERROVIÁRIA NACIONAL
VARIANTE A TROFA
PROJECTO DE EXECUÇÃO
RELATÓRIO DE CONFORMIDADE AMBIENTAL
(RECAPE)

ÍNDICE DE FIGURAS
Figura 1.1 – Localização e Enquadramento Regional do Projecto ............................................ Anexo III
Figura 3.1 – Planta de Localização ............................................................................................ Anexo III
Figura 3.2 - Características do Traçado ..................................................................................... Anexo III
Figura 3.3 – Planta e Perfil Longitudinal ................................................................................... Anexo III
Figura 3.4 – Planta e Perfil Longitudinal ................................................................................... Anexo III
Figura 3.5 – Planta e Perfil Longitudinal ................................................................................... Anexo III
Figura 3.6 – Planta e Perfil Longitudinal ................................................................................... Anexo III
Figura 3.7 – Planta e Perfil Longitudinal........ ........................................................................... Anexo III
Figura 3.8 – Carta de Condicionantes ........................................................................................ Anexo III
Figura 3.9 – Alteração ao Traçado do Alinhamento A2 ............................................................ Anexo III
Figura 3.10 – Inclusão do Restabelecimento R7 ........................................................................ Anexo III
Figura 3.11 – Alteração do Viaduto ........................................................................................... Anexo III
Figura 3.12 – Alterações da Estação Ferroviária ....................................................................... Anexo III
Figura 3.13 – Desvio da Ribeira da Paradela ............................................................................. Anexo III
Figura 3.14 – Localização dos Furos e Poços ............................................................................ Anexo III
Figura 3.15 - Desenhos dos Arranjos Exteriores........................................................................ Anexo III
Figura 3.16 - Carta de Acessibilidade ao Local da Obra............................................................ Anexo III

VOL. 2 - Relatório de Conformidade Ambiental do Projecto de Execução da Variante da Trofa (RECAPE)

5

1 INTRODUÇÃO
1.1 Identificação do Projecto, do Proponente, da Entidade Licenciadora e Autoridade de AIA
O presente documento elaborado ao abrigo do disposto no artigo 28º do Decreto-lei n.º 69/2000, de 3
de Maio e Portaria n.º 330/2001, de 2 de Abril, refere-se ao relatório de conformidade ambiental do
Projecto de Execução (RECAPE) da Variante da Trofa da Linha Ferroviária do Minho, entre o km
19+895 (um pouco antes do ramal da Secil) e o km 23+957 (junto à entrada da ponte sobre o rio Ave),
com uma extensão total aproximada de 3.555 m.

Fotografia Aérea da Zona de Implantação do Projecto da Variante da Trofa. Atravessamento em Túnel a Tracejado
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O proponente do projecto da Variante da Trofa é a REFER, EP – Rede Ferroviária Nacional EP com
sede na estação de Stª Apolónia, 1100-105 Lisboa.
O Projecto de Execução (PE) foi elaborado pela empresa TECNEP, em Novembro e Dezembro de
2003.
A Entidade Licenciadora é a empresa REFER, EP – Rede Ferroviária Nacional.
Os projectos de Linhas Férreas, estão incluídos no nº 7, alínea a) do Anexo I do Decreto-Lei nº
69/2000, de 3 de Maio sendo a Autoridade de AIA o Instituto do Ambiente (IA).
1.2 Localização do Projecto e Objectivos do RECAPE
A localização do projecto às escalas regional e nacional encontra-se representada na Figura 1.1. O
projecto situa-se no concelho da Trofa, freguesia de S. Martinho do Bougado, desenvolvendo-se
predominantemente a Variante no sentido Sul/Norte.
A análise ambiental constante deste relatório tem como principal objectivo verificar a conformidade
ambiental do PE da Variante da Trofa com o parecer final da Comissão de Avaliação (CA) relativo ao
Estudo de Impacte Ambiental (EIA) do Estudo Prévio (EP) e com os critérios estabelecidos na
respectiva Declaração de Impacte Ambiental (DIA).
1.3 Estrutura e Conteúdo do RECAPE
No novo regime legal de Avaliação de Impacte Ambiental (AIA), instituído pelo Decreto-Lei nº
69/2000, de 3 de Maio, aparece a figura de “relatório descritivo da conformidade do Projecto de
Execução com a respectiva Declaração de Impacte Ambiental, sempre que o procedimento de AIA
ocorra em fase de Estudo Prévio (art.º 28, nº 1). Segundo a Portaria nº 330/2001, de 2 de Abril, este
relatório será designado de RECAPE – relatório de conformidade ambiental do Projecto de Execução,
estabelecendo no seu Anexo IV as normas técnicas e a estrutura que deve contemplar.
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Neste contexto o presente relatório de conformidade ambiental do Projecto de Execução da Variante
da Trofa é constituído por 5 capítulos, incluindo esta Introdução – capítulo 1.
No capítulo 2 – Antecedentes do Projecto e do Procedimento de AIA, apresenta-se um resumo dos
antecedentes do procedimento de AIA e do projecto da Variante da Trofa.
No capítulo 3 – Conformidade com a DIA, apresenta-se uma descrição geral do empreendimento, os
estudos e os projectos complementares efectuados de forma a dar cumprimento das condições
estabelecidas na DIA.
No capítulo 4 – Monitorização e Medidas de Gestão Ambiental são desenvolvidos os programas de
monitorização das águas e ar a implementar nas fases de construção e exploração e referidas as
principais características dos programas de monitorização do ruído, vibrações e do túnel que se
encontram desenvolvidos em Volume próprio.
O capítulo 5 – Considerações Finais apresenta as principais conclusões que é possível extrair do
Estudo apresentado.
No sentido de demonstrar e justificar a conformidade com a DIA e legislação em vigor, este relatório é
acompanhado pelo sumário executivo, pelo relatório de conformidade ambiental das componentes
acústica e vibrações e pelas cláusulas ambientais a integrar no caderno de encargos da obra. Os anexos
assim como a cartografia produzida apresentam-se no final do relatório.
1.4 Equipa Técnica
A equipa técnica que elaborou o RECAPE é a seguinte:
Dr. Artur Correia

Coordenador do RECAPE

Eng.ª Patrícia Fernandes

Eng.ª do Ambiente

Eng.ª Gabriela Nunes

Eng.ª Química

Acústica e Ambiente

Especialistas em Ruído

O RECAPE foi elaborado entre Julho e Agosto de 2004.
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2 ANTECEDENTES DOPROJECTO E DO PROCEDIMENTO DE AIA
2.1 Resenha Histórica da Variante da Trofa
A Variante da Trofa aparece na sequência de um longo processo negocial entre a empresa REFER, EP
e as autoridades locais, primeiro a Câmara Municipal de Santo Tirso e posteriormente o Município da
Trofa, tendo tido forte participação da população e funcionando como pólo aglutinador de todas as
forças vivas da região.
O processo inicia-se em 1994, no quadro da renovação integral da Linha do Minho e foi apresentando
sucessivos cenários que pretendemos caracterizar sucintamente até chegar ao actual Projecto de
Execução da Variante.
2.2 Situação Existente
A actual estação da Trofa, tem a estrutura correspondente a um tráfego de passageiros e mercadorias,
preparada para conciliar a via métrica com a bitola ibérica através do recurso a vias algaliadas.
A via encontra-se em situação bastante degradada e o seu traçado não permite a velocidade de
circulação prevista na globalidade da Linha do Minho.
Quanto à inserção da via na estrutura urbana central da Trofa, podem-se caracterizar 3 zonas distintas:


Uma primeira zona, até à passagem superior rodoviária (PSR) da EN 104 em que a linha
circula em vala aberta, apenas cruzada pela passagem superior de peões (PSP) no parque Dr.
Lima Carneiro;



Um troço antes da estação actual, em que a plataforma ferroviária se encontra praticamente de
nível com os arruamentos envolventes numa extensão aproximada de 250 metros;



Um troço após o edifício da estação, em que há um desnível de 3 a 4 metros entre o lado Norte
e o lado Sul que se encontra ao nível da plataforma ferroviária.

A situação actual nos 2.000 metros centrados na Estação da Trofa, pode ser assim caracterizada por
uma secção total de atravessamentos de 34 metros distribuídos por 10 passagens, das quais 5 são
passagens de nível, 3 são passagens superiores e 2 são passagens inferiores.
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2.3 Solução Prevista no Quadro da Renovação da Linha do Minho
Com o desenvolvimento do projecto, procurou-se num quadro de razoabilidade, enquadrar as
pretensões da população da Trofa, então expressas, com as condicionantes naturalmente impostas
pelas características da circulação ferroviária que se pretende implementar na Linha do Minho.
Tendo por objectivo garantir este compromisso, houve desde logo a preocupação de numa perspectiva
ferroviária, simplificar o diagrama de linhas da estação, resultando na libertação duma faixa
significativa de terreno em toda a sua extensão.
O projecto ferroviário que se pretendia implementar neste troço específico da zona de Trofa, garantia a
circulação ferroviária internacional com ligação a Valença-Tuy, bem como uma maior rapidez na
ligação ferroviária dos comboios suburbanos entre o Porto e Braga. Ainda na perspectiva do transporte
suburbano, enquadrava-se neste troço, a circulação do metro ligeiro do Porto.
Com a melhoria do serviço de transporte ferroviário que se pretende prestar aos utentes e prevendo-se
um maior afluxo à estação da Trofa, não compatível com as suas actuais instalações, previu-se no
projecto, a total remodelação da mesma.
Esta remodelação previa uma melhor funcionalidade da estação com a nova disposição e extensão dos
cais, que passariam a ser cobertos em quase toda a sua extensão, e da ligação pedonal desnivelada
entre a estação e a rua do lado Norte, garantindo-se também o acesso desnivelado aos cais.
Ainda enquadrado na remodelação da estação, seria construído o novo interface rodoviário, que para
além de permitir o interface dos passageiros com outros modos de transporte público, garantiria
também cerca de 200 lugares de estacionamento automóvel.
O tipo e a frequência da circulação ferroviária a instalar na Linha do Minho, tornava-se claramente
incompatível com as passagens de nível actualmente existentes, algumas delas a funcionar duma
forma banalizada.
Nestas condições, desenvolveu-se o projecto por forma a dotar este troço dum número significativo de
passagens desniveladas (inferiores e superiores), para assim garantir duma forma racional e
equilibrada um fluxo de circulações pedonais e rodoviárias para transposição do traçado ferroviário.
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Assim, as passagens desniveladas cuja construção estava prevista em projecto eram:


Passagens Superiores
- Passagem superior rodoviária km 22+177;
- Passagem superior rodoviária km 22+348;
- Passagem superior rodoviária km 23+793;



Passagens Inferiores
- Passagem inferior pedonal (PIP) km 22+563;
- Passagem inferior pedonal da estação (E.P);
- Passagem inferior rodoviária km 23+039;
- Passagem inferior rodoviária km 23+265.

Embora não constasse do projecto, estava previsto construir uma nova passagem superior de peões,
cerca do km 23+660 (“Ponte Seca”), em regime de concepção / construção.
2.4 Solução de Rebaixamento e Tratamento Urbano do Parque da Nossa Senhora das Dores
A solução de projecto, anteriormente descrita, a dada altura gerou alguma contestação por parte das
forças vivas da região. Essa contestação baseava-se num desejo antigo da população de unir o parque
de Nossa Senhora das Dores com o parque Dr. Lima Carneiro, uma vez que a sua separação remonta à
instalação do traçado ferroviário original.
Tendo por base esta pretensão da população, e após um período de concertação da solução, foi
efectuada uma revisão do Projecto de Execução que contemplava o rebaixamento do traçado
ferroviário por forma a permitir a construção duma cobertura contínua sobre a plataforma ferroviária,
na zona do parque de Nossa Senhora das Dores, criando-se assim quatro passagens superiores de
peões garantindo o fluxo de peões, entre o parque Dr. Lima Carneiro e a zona do parque envolvente da
igreja.
Associado a estas obras no parque Nossa Senhora das Dores, foi também prevista a construção dum
anfiteatro, ao ar livre, o qual incluía também uma passagem inferior de peões sob a E.N. 104, com
ligação à rua Camilo Castelo Branco.
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Esta solução teve o envolvimento e a concordância da CM Santo Tirso e dos então representantes da
população da Trofa.

2.5 Solução Incluindo Obras Complementares
Nesta fase é criada a Comissão Instaladora do Município da Trofa que põe em causa as soluções
anteriormente acordadas com a CM Santo Tirso, soluções essas já definidas em Projecto de Execução
nas condições anteriormente descritas.
É nesta fase que começa a ganhar força a ideia do túnel que permitiria o enterramento duma parte do
troço de via incluindo a estação da Trofa.
Numa tentativa de contrariar estas pretensões foi então proposto incluir no projecto obras
complementares com o objectivo de dotar a zona urbana da Trofa de uma maior capacidade de fluxo
para transposição do traçado ferroviário. Nesta perspectiva estudou-se a viabilidade da criação de
outras passagens desniveladas, complementarmente às já previstas em Projecto de Execução e a
reformulação de uma outra de acordo com o seguinte:


A Passagem inferior para peões (PIP) prevista para o km 22+563 (no enfiamento das ruas do
Conde S. Bento e de Costa Ferreira) incluiria um espaço comercial no seu interior e ver
melhoradas as condições de atravessamento, com um elevador no primeiro daqueles
arruamentos e uma saída de nível para a rua Dr. Serafim de Lima;



Para melhorar o atravessamento pedonal na zona da passagem de nível situada ao km 22+647
(entre as rua do Dr. Adriano Fernandes Azevedo e a rua da Banda de Música da Trofa),
construir-se-ia uma PIP, com acessos por escadas convencionais e por elevadores ou escadas
rolantes;



Na zona da estação seriam nivelados os terrenos não utilizados pela nova solução ferroviária
com os arruamentos junto à igreja, libertando uma área adicional de 1.000 m², em benefício do
largo da Estação;



O atravessamento pedonal nesta zona (a nível superior ao caminho de ferro) seria rematado a
Sul por um edifício, dispondo de escadas rolantes para facilitar a mobilidade. O
atravessamento rodoviário seria aí reforçado, mediante a construção de uma passagem inferior
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com um acesso do lado do interface e dois ramos do outro lado, um paralelo ao caminho-deferro e outro ligando ao arruamento que conduz à igreja e ao cemitério.
Resumidamente, as obras complementares propostas consistiam na:


Reformulação da PIP ao km 22+563, com construção de zona comercial e acessos
complementares;



Construção de nova PIP, ao km 22+655, equipada com acesso por escadas convencionais e
elevadores ou escadas rolantes;



Reformulação da estação, com construção dum largo a Norte e dum edifício a Sul;



Passagem inferior rodoviária (PIR) na zona do interface, com dois ramos independentes a
Norte.

2.6 Hipótese Túnel no Traçado Actual
Estas soluções, propostas, foram também rejeitadas pela Comissão Instaladora do Município da Trofa
com a argumentação de que pretendiam a solução de enterramento da via e da estação. Nesta fase
chegaram a ser apresentados por aquela entidade alguns esboços com a referida solução.
A solução de túnel com enterramento da via e estação numa extensão de cerca de 1.000 metros, para
garantir a transferência de cota para este rebaixamento seria necessário a criação de rampas,
originando um rebaixamento numa extensão de cerca de 3.200 metros.
Embora não se tenha efectuado qualquer estudo detalhado sobre esta solução, os dados que eram
disponíveis levaram a crer que não seria possível a execução da solução sem a interrupção da
circulação ferroviária na via originando elevados prejuízos à exploração ferroviária porque seriam
assim afectadas as ligações internacionais por Valença através desta linha.
Foi nesta perspectiva que começou a ganhar forma a ideia da solução de um traçado variante ao actual
traçado permitindo assim ultrapassar os inconvenientes encontrados em todas as soluções até então
estudadas e que funcionasse também como alternativa à solução de enterramento defendida pela
Comissão Instaladora do Município da Trofa.

VOL. 2 - Relatório de Conformidade Ambiental do Projecto de Execução da Variante da Trofa (RECAPE)

13

2.7 Solução Variante
Através da cartografia existente e de bastante trabalho de campo foi possível encontrar um canal com
baixa densidade urbana onde foi possível estudar 4 soluções de traçado para a Variante em fase de EP.
Após um longo período de trabalho conjunto com as entidades intervenientes neste processo foi
possível seleccionar uma das 4 soluções alternativas que em consenso se entendia ser a que melhor se
enquadrava na pretensão da população e a que menores impactes originava na estrutura actual da
cidade.
A alteração de traçado resultou como a única forma de conciliar a indispensável modernização das
infra-estruturas ferroviárias (duplicação da via e remodelação do traçado) com a satisfação das
prementes necessidades de melhoria e requalificação da estrutura urbana e dos sistemas de circulação
rodoviária e de transportes públicos da Trofa e da criação de novas áreas de polarização urbana na
cidade.
O EP da Variante a Trofa foi desenvolvido para a solução aprovada pela Comissão Instaladora do
Município de Trofa que de seguida se descreve.
A Variante, iniciando-se um pouco antes do apeadeiro da Senhora das Dores, inflecte para Nascente,
contornando a zona central da cidade da Trofa, e vai inserir-se de novo no traçado existente, à entrada
da ponte sobre o rio Ave.
Com um desenvolvimento de 3.555 metros, a Variante, que encurta o actual percurso em 508 metros,
integra um troço em túnel, com 1.404 metros de extensão, e um viaduto com 327 metros de
comprimento. Nos restantes 1.824 metros, corre, ora em escavação, ora em aterro, com cotas de
trabalho de pequena expressão, quase sempre confinada por estruturas de suporte de terras, para
reduzir o impacte sobre a envolvente.
a) Via Férrea
Trata-se de uma via dupla, com entre-eixo corrente de 4,30 m, como no troço em que a Variante se
insere. A nova estação, na zona do viaduto, será dotada de dois cais de passageiros, localizados no
lado exterior das vias.
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As características do traçado consideradas em projecto permitem velocidades de circulação de 120
km/h, para comboios convencionais, e de 140 km/h, para comboios basculantes, como nos troços a
montante e a jusante da Variante. A inclinação máxima da rasante, que ocorre no troço em túnel, é de
14 mm/m.
A super-estrutura da via é constituída por carril tipo UIC 60, travessas de betão monobloco, fixações
tipo Vossloh e balastro granítico.
Serão assentes 6 aparelhos de mudança de via de tg 0,11 e geometria COGIFER, 4 dos quais
constituindo diagonais de contra-via e dois integrados no acesso ao ramal actualmente explorado pela
SECIL, que se insere na Variante, logo no seu início.
A via é electrificada em corrente alterna, a 25 kV, 50 Hz, e disporá de sinalização do tipo SSI, bem
como de sistemas de telecomunicações, Convel e rádio solo-comboio, de tecnologias idênticas às
usadas na restante rede.
b) Estação
A nova estação da Trofa foi integrada no viaduto, tirando partido da posição privilegiada gerada pelo
desnível natural do terreno.
Sob o viaduto, ficarão as instalações técnicas e de acolhimento dos passageiros, que incluem uma área
comercial. Sobre o viaduto, dotadas de cobertura funcional, ficarão as plataformas de passageiros, com
5 metros de largura, a que se poderá aceder por escadas (convencionais e rolantes) e por elevadores.
Para minorar a transmissão de vibrações e ruído ao piso inferior, e limitar as consequentes situações de
incomodidade a níveis toleráveis, será aplicada uma manta resiliente, em material reciclado de
borracha, entre o balastro da via e a laje do viaduto, e usadas palmilhas de carril de elevada capacidade
de amortecimento.
Na envolvente da estação, desenvolve-se um interface que permite a ligação com outros modos de
transporte público, nomeadamente com o Metro do Porto (que aí terá a sua estação terminus da Trofa),
com autocarros e táxis, para que foram criadas as necessárias condições. Foi também previsto um
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parque de estacionamento de superfície, dedicado ao transporte individual, com capacidade para 167
veículos ligeiros.
O modo como o edifício de passageiros foi dimensionado, ao libertar toda a área mais baixa para
acessos pedonais completamente livres, que permitem a circulação em todas as direcções, funde a
envolvente exterior com a interior e converte a zona por debaixo do viaduto numa praça coberta, de
comunicação entre os diferente meios de transporte.
Do ponto de vista urbanístico, a situação da nova Estação e o interface garantem que,
independentemente do previsível desenvolvimento a que se assistirá de ambos os lados da linha, a
permeabilidade pedonal e rodoviária ficará assegurada.
c) Túnel
Para vencer uma elevação do terreno, que não se torna possível contornar, logo no início da Variante,
há que recorrer a um túnel, cuja execução (escavação suporte e drenagem) foi previsto levar a cabo em
empreitada de concepção/construção, em separado das demais obras.
O traçado do túnel desenvolve-se numa região de xistos. A boa qualidade da rocha a escavar, que o
estudo geotécnico evidencia, justifica que se aguardem boas condições de avanço, sem necessidade de
recurso a suportes provisórios pesados, salvo pontualmente.
A estrutura xistenta, sendo normal, ou quase, ao eixo do túnel, não condicionará a regularidade da
secção. Por outro lado, o diaclasamento, normal à xistosidade, terá em relação ao eixo do túnel uma
fraca obliquidade. O condicionamento desta estrutura poderá originar alguma sobreescavação, na zona
de nascimento da abóbada. Mas, nem uma, nem outra das estruturas induzem níveis de perigosidade,
no que respeita à estabilidade do tecto ou da frente, que, em princípio, se não ultrapassem com
pregagens e/ou betão projectado.
De um modo geral, o recobrimento encontra-se compreendido entre os 10 metros e um máximo de
aproximadamente 65 metros. Num troço central, com um comprimento de 1.070 metros, o
recobrimento é suficiente para uma construção segura em túnel mineiro.
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A escavação do túnel a céu aberto (cut and cover) está prevista para os troços adjacentes, no início e
fim do túnel mineiro, ao longo de 238 e 96 metros, respectivamente.
Para evitar a geração de ruído estrutural, nas edificações vizinhas do túnel, proceder-se-á à aplicação
de uma camada resiliente entre o balastro e a base de assentamento da via, bem como nos extremos do
túnel, para evitar que sejam transmitidas vibrações marginais à sua estrutura.
A implementação desta solução vibrático/acústica, bem como a instalação de equipamento diverso no
túnel (com vista à tomada de energia, iluminação, ventilação, detecção e extinção de incêndios) serão
incluídas na empreitada geral de construção da Variante.
d) Acessibilidades
A rede rodoviária interferida pela construção da Variante será reorganizada e criar-se-ão adequadas
acessibilidades à nova estação, perfazendo um total de 4.562 metros de novos arruamentos, que serão
integrados na estrutura viária da cidade da Trofa. Neles se incluem três obras de arte: duas passagens
superiores rodoviárias e uma passagem superior pedonal.
2.8 Procedimento de AIA
O Estudo Prévio da Variante da Trofa, elaborado pela empresa TECNEP, devido às suas
características enquadra-se na alínea a) do nº 7 do Anexo I do Decreto-lei nº 69/2000, de 3 de Maio
pelo que foi sujeito a procedimento de AIA.
O procedimento de AIA iniciou-se com o envio, por parte da REFER, EP, do EIA relativo ao Estudo
Prévio da Variante da Trofa ao Instituto do Ambiente, através do ofício nº 434-A, de 2001/03/21. O
Instituto do Ambiente (IA), então designado de Direcção Geral do Ambiente (DGA), enquanto
autoridade de AIA, nomeou através do seu ofício circular nº 102087 de 2002/04/02 uma CA. A CA foi
presidida pelo IA e constituída por representantes do Instituto Português de Arqueologia (IPA),
Instituto da Água (INAG), Direcção Regional do Ambiente e do Ordenamento do Território do Norte
(DRAOT/N), actualmente designada Comissão de coordenação e Desenvolvimento Regional do Norte
(CCDR-N).
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Nos trabalhos da CA, o IA contou com a colaboração do Dr. Pedro Range, na análise do descritor
relativo aos Sistemas ecológicos e da Eng.ª Sílvia Rosa, no descritor Ruído.
A CA solicitou pareceres a diversas entidades externas ao Ministério das Cidades, Ordenamento do
Território e Ambiente tendo recebido os pareceres dos seguintes organismos:


REN – Rede Eléctrica Nacional;



CCR-N – Comissão de Coordenação da Região Norte, actual CCDR-N;



IGM – Instituto Geológico e Mineiro;



DGEMN – Direcção Geral dos Edifícios e Monumentos Nacionais.

No âmbito do procedimento de AIA o IA promoveu a consulta pública como previsto no artigo 14º do
Decreto-Lei nº 69/2000, de 3 de Maio tendo decorrido de acordo com a legislação em vigore. O
relatório da consulta pública descreve os meios utilizados para publicitar o projecto e EIA e a consulta
do Resumo Não Técnico (RNT) bem como as formas de esclarecimento e participação dos
interessados. O referido relatório apresenta uma análise síntese dos pareceres recebidos.
O EIA em fase de EP identificou e analisou os principais impactes ambientais provocados pelo
projecto e propôs medidas minimizadoras para os mesmos.
Em Outubro de 2002, por despacho da Secretaria de Estado do Ambiente, foi emitida a DIA
determinando o parecer favorável condicionado do projecto da Variante da Trofa ao cumprimento das
medidas de minimização, planos de monitorização e condicionantes ao Projecto de Execução, listadas
em Anexo à Declaração de Impacte Ambiental (DIA).
Dando cumprimento ao exposto na DIA, a REFER elaborou o respectivo PE que consta dos seguintes
Volumes:


Cartografia e Topografia (Volume I);



Plano de Prospecção Geológico-Geotécnica (Volume II);



Estudo Geológico-Geotécnico (Volume II.I);



Projecto de Via (Volume III);
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Projecto de Terraplenagens (Volume IV);



Projecto de Drenagem (Volume V);



Estudo do Túnel para Concurso (Volume VI);



Túnel - Projecto de Especialidades (Volume VI.I);



Projecto de Obras de Arte (Volume II);



Passagem Superior de Peões ao km 1+948 (Volume VII.1);



Passagem Superior Rodoviária ao km 2+823 - E.N. 104 (Volume VII.2);



Passagem Superior Rodoviária ao km 3+158 (Volume VII.3);



Restabelecimentos - Traçado Viário (Volume VIII);



Restabelecimentos – Drenagem (Volume VIII.2);



Projecto do Viaduto/Estação da Trofa (Volume IX);



Arquitectura (Volume IX.1);



Rede de Drenagem (Volume IX.5);



Projecto de Obras Acessórias (Volume X);



Projecto de Arranjos Exteriores (Volume XII);



Projecto de Expropriações (Volume XIV);



Plano de Segurança e de Saúde (Volume XV);



Serviços Afectados (Volume XVI).

Com base nestes estudos foi elaborado este documento de forma a verificar a conformidade ambiental
do Projecto de Execução com a DIA.
O PE contempla ainda outros estudos mas que não são relevantes no sentido de demonstrar a
conformidade ambiental do projecto, nomeadamente Restabelecimentos – Iluminação (Volume
VIII.1), Estrutura (Volume IX.2), Instalações Electromecânicas (Volume IX.3), Rede de Água e
Incêndios (Volume IX.4), Projecto de Instalações Fixas de Tracção Eléctrica (Volume XI) .

Importa ainda referir que após elaboração do Estudo Prévio e tendo em conta os inputs das entidades
envolvidas, nomeadamente da visita ao local da Comissão de Avaliação de Impacte Ambiental, a
REFER, dada a urgência do processo, mandou desenvolver o Projecto de Execução. Assim, a
generalidade das questões levantadas na DIA estavam já contempladas no Projecto de Execução e
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questões pontuais que não estavam contempladas no Projecto de Execução foram incluídas após o
conhecimento da DIA.

A declaração de impacte ambiental (DIA) da Variante da Trofa apresenta um conjunto de medidas a
incluir na fase de Projecto de Execução, de minimização de impacte ambiental para a fase de
construção e de exploração e medidas a incluir no âmbito do plano geral de monitorização.
No sentido de facilitar a verificação da conformidade procedeu-se à sistematização e numeração das
medidas de acordo com o seguinte:


Grupo 1 (PE) – medidas de minimização a incluir no Projecto de Execução ou a concretizar
no processo de licenciamento (condicionantes ao PE);



Grupo 2 (EC) – medidas a contemplar nos estudos complementares efectuados;



Grupo 3 (MC/ME) – medidas a implementar durante as fases de construção e exploração;



Grupo 4 (PGAO) – medidas a incluir no plano geral de acompanhamento da obra;



Grupo 5 (PM) – medidas do programa de monitorização.

De seguida, apresentam-se as medidas extraídas da DIA, já sistematizadas e aplicáveis à Variante da
Trofa.
Grupo 1 (PE) – Condicionantes ao Projecto de Execução
1. Alterar o projecto do viaduto da nova estação, de modo a reduzir a sua extensão, até que a altura
livre sob o mesmo atinja 1,90 m;
2. Os projectos de limpeza e alteração de linhas de água, afectadas na fase de construção, devem
obedecer a critérios ambientais (reposição da situação anterior à afectação e utilização de
metodologias e técnicas propostas no “Guia de Requalificação e Limpeza de Linhas de Água”,
INAG);
3. O projecto de drenagem deve prever um sistema de retenção / decantação nos locais mais
sensíveis, nomeadamente nas saídas do sistema de drenagem para as linhas de água existentes;

4. Alterar o projecto de desvio / canalização, da ribeira da Paradela de modo a atenuar a curvatura
para o acesso à respectiva passagem hidráulica, criando uma curvatura mais larga na margem
direita, imediatamente antes da entrada na referida passagem hidráulica.
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Grupo 2 (EC) – Estudos Complementares para o Projecto de Execução
1. Túnel – Apresentação de estudos geológico-geotécnicos detalhados, com indicação dos métodos
construtivos;
2. Ambiente Sonoro – Realizar um estudo detalhado de cada zona e/ou local onde existam receptores
sensíveis, com o objectivo de propor medidas de minimização eficazes. Este deve contemplar as
medidas a adoptar para evitar a elevação dos níveis sonoros nos emboquilhamentos do túnel.
Grupo 3 (MC/ME) – Medidas a Implementar Durante a Fase de Construção e Exploração
Medidas de Minimização Gerais
1. Optimizar a área ocupada pelo estaleiro, de modo a ser reduzida ao mínimo indispensável, a qual
deve ser totalmente recuperada após a conclusão da obra. Nessa área deve ser previsto:
- Uma plataforma impermeável para lavagens de equipamento e para as operações de manutenção,
tais como sejam as reparações mecânicas necessárias, mudanças de óleo e restantes operações
de lubrificação ou aplicação de massas;
- Um sistema de recolha e tratamento de águas residuais;
- Um local impermeabilizado e coberto para armazenamento de óleos ou massas lubrificantes, aos
quais se deve dar um destino final adequado.
2. A abertura de acessos deve ser efectuada de acordo com as curvas de nível e com o menor declive
possível, de forma a diminuir tanto quanto possível os processos de erosão e arrastamento de
terras;
3. Apresentar cartografia que assinale as condicionantes à localização dos acessos, estaleiros e áreas
de depósito;
4. Evitar o derramamento de óleos lubrificantes, combustíveis e outras substâncias potencialmente
tóxicas para o solo;
5. Não efectuar descargas no solo ou linhas de água;
6. Apenas devem ser sujeitos a depósito os materiais que resultem das operações de escavação
necessárias. Os restantes materiais (provenientes de demolições ou da actividade construtiva)
devem ser encaminhados para local apropriado;
7. Encaminhar os materiais resultantes da desactivação da suprestrutura para os estaleiros da REFER,
situado no Entroncamento;
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8. Recuperar, após fim dos trabalhos de construção da via, as áreas de estaleiros e de todos os
acessos provisórios, através, nomeadamente, limpeza de todos os materiais de construção, de
regularização da topografia, da escarificação dos solos compactados e da regeneração do coberto
vegetal natural. Recuperação das áreas utilizadas para estaleiro através do remeximento do solo e
plantação de espécies autóctones;
9. Delimitar os caminhos de acesso de maquinaria e camiões ao estaleiro, por forma a minimizar o
atravessamento de zonas residenciais, com selecção de estradas com intensidades de tráfego
reduzidas;
10. O controlo da rejeição dos materiais potencialmente tóxicos para o solo e linhas de água utilizados
na obra, prevendo zonas de acumulação localizadas, sem contacto com as águas pluviais e
estanques à contaminação para o solo. Os materiais restantes devem ser acumulados e
transportados adequadamente para fora da zona de construção, sendo-lhes dado destino adequado.
Assegurar a desactivação total da área afecta à obra com a remoção de instalações, equipamentos,
maquinaria e de todo o tipo de materiais residuais da obra;
11. Proceder a acções de recuperação: descompactação do solo, reposição da fisiografia original,
reinstalação de vegetação e remoção de todos os elementos exógenos;

12. Minimizar o solo descoberto exposto aos agentes erosivos, tanto do ponto de vista da área como
de tempo através, nomeadamente, de uma delimitação das vias de acesso, impedindo uma
deslocação anárquica das viaturas. O período de tempo de exposição deve ser, também, minorado
através de uma correcta gestão, iniciando as acções de mobilização do solo o mais tarde possível,
concluindo todas as acções o mais rapidamente possível e iniciando de imediato as acções de
instalação de vegetação.
Medidas preconizadas no EIA
 Morfologia, Geologia e Geotecnia
13. Executar, na fase de construção, todos os órgãos de drenagem necessários, mesmo que
provisórios, de forma a garantir condições de trabalho adequadas. Os métodos construtivos devem
merecer especial atenção nas zonas de encontros de obras de arte, visto tratar-se de zonas de
escoamento preferencial;
14. Modelar a crista dos taludes, para que se obtenha um perfil tipo “pescoço de cavalo”;
15. Proceder ao revestimento precoce dos taludes, quando a inclinação e os substractos o permitem,
utilizando sempre que possível solos decapados;
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16. Túnel – Apresentar os métodos relativos aos tratamentos a aplicar nos maciços zonas de maior
fragilidade geotécnica;
17. Após os estudos de deformações limite, ajustar o modelo construtivo de modo a nunca ultrapassar
os valores de deformação limite definidos.
Caso seja adoptado o método “Cut and Cuver”
18. Apresentar o plano de fogo, de forma a minimizar os efeitos negativos das explosões,
nomeadamente de fracturação ao maciço e sobreescavação exagerada. O plano de fogo deve visar
a minimização dos níveis de vibrações a transmitir ao maciço envolvente e permitir tirar o máximo
partido da autoportância do maciço, aligeirando, dentro do possível, o suporte primário;
19. Antes do início dos trabalhos de desmonte:
- Inspecção detalhada, do estado de conservação das diversas estruturas existentes na zona e
elaboração de fichas respectivas;
- Instrumentação, das estruturas mais sensíveis com sismógrafos, de forma a se poderem medir as
vibrações induzidas pelas explosões e acompanhar a evolução dos níveis das mesmas.
20. Impermeabilização do túnel, devendo ser adoptados sistemas de drenagem que permitam a
eliminação de subpressões hidrostáticas que possam vir a instalar-se na zona impermeabilizante do
túnel.
 Recursos Hídricos e Qualidade das Águas
21. Delimitar áreas para circulação da maquinaria fora das imediações das linhas de água;
22. Evitar a instalação de estaleiros em áreas que apresentem condições favoráveis à alimentação de
aquíferos ou em que o nível freático se situe a pequena profundidade ou mesmo próximo das
linhas de água. Se tal for inevitável e, no sentido de evitar possíveis situações de contaminação
e/ou assoreamento das linhas de água, deve proceder-se à instalação de sistemas de drenagem e
recolha de sólidos;
23. Sempre que possível encaminhar as escorrências da drenagem longitudinal para as linhas de água
mais próximas através, de forma a evitar escoamentos superficiais;
24. Limpeza / desobstrução dos órgãos de drenagem existentes de modo a garantir sempre boas
condições de escoamento no local das obras, evitando situações de inundação;
25. Evitar a deposição de terras e/ou outros materiais nas margens ou nos leitos das linhas de água;
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26. Proceder à limpeza imediata das linhas de água no caso de se verificar, a sua obstrução parcial ou
total;
27. Impedimento de rejeições de qualquer natureza para as zonas adjacentes à via e para linhas de
água;
28. Limitar a área de desmatação da vegetação ripícola nas margens da ribeira da Paradela e da ribeira
da Esprela, de modo a facilitar posteriormente a respectiva recuperação e revegetação que deve ser
efectuada logo após a finalização dos trabalhos;
29. Executar as terraplenagens de modo a minimizar a descarga de sólidos para as linhas de água e o
desmoronamento de materiais para o leito das linhas de água;
30. Túnel – Detecção “à priori” de situações de afluxo de água importantes, através da execução de
furos de sondagem na frente de escavação;
31. Caso haja a necessidade de entulhar poços existentes nas proximidades dos emboquilhamentos,
nomeadamente a cerca de 10 m à frente do fim do emboquilhamento Norte, na entrada Sul do
túnel e, a 80 m antes do início do emboquilhamento, na entrada Norte, este deve fazer-se com
materiais limpos e que não contaminem os aquíferos existentes;
32. Utilizar nas zonas dos emboquilhamentos, métodos que permitam minorar a amplitude do
rebaixamento nos poços adjacentes, nomeadamente efectuar a estrutura dos emboquilhamentos
como o restante túnel através de betão armado com aditivos que originam praticamente um betão
estanque e, como complemento, incorporar na estrutura do túnel um sistema de
impermeabilização;
33. Durante a fase de construção e de modo a evitar a contaminação de cursos de água e/ou níveis
freáticos próximos da superfície, deverá ser implementada a bacia de retenção e, nas fases em que
ocorrerem as actividades construtivas mais críticas, nomeadamente escavações, betonagens, etc.,
implementado o plano de monitorização;
34. Implementação de um sistema de tratamento e controlo de efluentes da zona de trabalho;
35. Articular o projecto de drenagem da obra com o sistema de drenagem do túnel;
36. Durante a fase de construção, instalar, no emboquilhamento Norte, uma bacia de retenção /
tratamento das águas de drenagem do túnel.
 Qualidade do Ar
37. Cobertura dos veículos de transporte de materiais pulvorentos por forma a minimizar as emissões
de material particulado ao longo do seu trajecto;
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38. Implantar um sistema de lavagem permanente, à saída dos estaleiros e áreas afectas à obra, dos
rodados de todos os veículos e de toda a maquinaria de apoio à obra, especialmente em dias
chuvosos e propícios à acumulação de lama nos rodados;
39. Assegurar a rega regular e controlada nas vias de movimentação de máquinas e viaturas e nos
locais de trabalho durante os períodos mais secos e em que as emissões de poeiras são
significativas;
40. Túnel – Limitar ao mínimo o número de trabalhadores expostos, devendo os trabalhadores mais
expostos utilizar equipamento de protecção respiratória;
41. Túnel – Dotar os motores a diesel com filtros;
42. Túnel – Todas as galerias onde se desenrolam trabalhos, ou que sejam utilizadas por
trabalhadores, devem ser convenientemente ventiladas através de condutas de ventilação;
43. Túnel – Instalação de detectores de incêndio;
44. Túnel – Instalação de um adequado sistema de ventilação associado a um sistema de
monitorização da qualidade do ar que permita activar sistemas de alarme e de intervenção em
situações em que sejam excedidos valores limite fixados na legislação, designadamente para CO e
NO2.
 Ruídos e Vibrações
45. Equacionar a colocação de barreiras acústicas para fontes fixas e áreas de estaleiro. Estas barreiras
acústicas devem possuir características de absorção sonora para aumentar a sua eficácia. Referese, porém, que nas proximidades de edifícios de grande altura tal medida não é totalmente eficaz,
havendo, nesta situação, que equacionar outras soluções complementares, caso necessário,
nomeadamente o aumento do isolamento sonoro das fachadas dos pisos superiores;
46. Adoptar medidas que permitam a absorção sonora. Estas devem contemplar não só os
emboquilhamentos mas também todo o túnel;
47. Adoptar que sejam necessárias medidas de minimização, na componente acústica, entre o km
1+658 (final do túnel) e o final do traçado, o que deve ser analisado com maior rigor em fase
posterior, preferivelmente com existência de classificação acústica das zonas e consideração da
altimetria do terreno e da via;
48. Colocar pavimento poroso ou resiliente (betuminoso com borracha);
49. Para os casos em que a via seja balastrada, prever a interposição de material resiliente entre o
balastro e a laje de assentamento, junto ao receptor 13, e junto a outras zonas críticas a distâncias
semelhantes. Para o caso do túnel ou onde a via seja betonada, com a existência dos denominados
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biblocos, prever a interposição de material resiliente entre a camada de enchimento e a envolvente
do túnel (tipo manta) e entre os blocos e a laje de assentamento. Para o caso do viaduto, prever a
integração de elementos resilientes nos elementos instalados no topo dos pilares destinados a
permitir a ocorrência de movimentos relativos entre as estruturas dos pilares e do viaduto, de
forma a atenuar a transmissão de vibrações entre as estruturas envolvidas e reduzindo a
intensidade de emissões sonoras por parte dos pilares.
 Fauna e Flora
50. Em relação às comunidades de anfíbios, proceder ao aproveitamento, beneficiação e manutenção
de passagens hidráulicas e passagens agrícolas já existentes, por forma a assegurar a continuidade
dos fluxos destas espécies. O empreiteiro deverá assim assegurar, durante a fase de obra, que estas
passagens estejam completamente desimpedidas de modo a permitir a circulação destas
comunidades.
 Solos, Ocupação do Solo e Condicionantes Biofísicas
51. A instalação de estaleiros, caminhos temporários ou permanentes, zonas de acumulação de
materiais ou uso de áreas de empréstimo de terras deve ser definida de modo a evitar afectação ou
destruição adicional de manchas classificadas como RAN e/ou REN, zonas pertencentes ao DPH e
povoamentos agrícolas e florestais
52. Evitar o efeito de barreira nas zonas adjacentes à obra. Neste sentido deve ser estudado
cuidadosamente um esquema de desvios de tráfego e de alterações à circulação rodoviária, rural,
agrícola, florestal e pedonal, em função do faseamento da obra
53. Proceder à decapagem prévia da camada vegetal nas áreas sujeitas a movimentações de terras, no
local dos estaleiros e nas manchas de empréstimo de terras, caso haja necessidade de recorrer a tal.
A terra decapada deve ser armazenada em pargas, se possível próximo das zonas de talude de
escavação e aterro, de modo a facilitar a sua reutilização no revestimento dos taludes
54. Promover o revestimento vegetal precoce de taludes e zonas laterais da Variante, de modo a
reduzir o risco de erosão do solo
 Paisagem
55. Proceder à implementação do Projecto de Integração Paisagística logo que findem os trabalhos de
construção da ferrovia
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56. Implantação de barreiras visuais (tapumes) envolventes ao estaleiro e à zona de intervenção, que
impeça a visualização das obras pelos observadores que se localizam na sua envolvente, de forma
a sentir-se com menor intensidade a desorganização paisagística resultado da fase de construção
57. No revestimento vegetal dos taludes, devem ser usadas espécies características da região
58. Proceder a uma correcta manutenção do revestimento vegetal, substituindo em tempo útil os
exemplares enfermos ou de deficiente desenvolvimento e evitando o crescimento de espécies
infestantes
 Património Cultural
59. Prospecção arqueológica das áreas de estaleiros e outras áreas funcionais da obra, nomeadamente
áreas de empréstimo e de depósito e materiais – terá de ser uma medida implementada antes da
obra, para que os dados recolhidos nessa prospecção constem de um a carta de condicionantes a
ser entregue ao empreiteiro, de forma a poder instalar os estaleiros e demais infraestruturas, sem
dano para qualquer vestígio detectado;
60. Acompanhamento por arqueólogo das obras de construção da ferrovia, com os seguintes
objectivos: observar eventuais revolvimentos de solos executados no decurso da obra que possam
revelar vestígios de interesse arqueológico; garantir a aplicação caso-a-caso das medidas indicadas
no Quadro 6.1 do EIA; executar os registos gráficos e fotográficos que se considerem adequados;
61. Melhoramento da envolvente espacial dos imóveis afectados, por proximidade, em consequência
da construção da rodovia (efeito permanente) ou devido às operações de construção (efeito
temporário).
62. Locais identificados
N. Ref: 1 – km 0+848 – registo documental e fotográfico
N. Ref: 2 – km 2+531 – acompanhamento arqueológico das operações de desmatação e
escavação, na fase de construção
N. Ref: 3 – km 2+654 – aplicação de soluções que diminuam o impacte visual e acústico,
eventualmente através de uma intensificação de barreira vegetal
N. Ref: 4 – km 2+774 – registo do imóvel (memória descritiva, registo gráfico e fotográfico)
N. Ref: 5 – km 2+884 – seria conveniente conservar este edifício. Não sendo, porém, possível
alterar o traçado proposto na zona em causa, deve fazer-se o registo exaustivo deste imóvel
(memória descritiva, registo gráfico e fotográfico), tanto no interior como no exterior
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 Sócio-Economia
63. Quando o traçado da Variante seccionar parcelas do qual resultem terrenos sem acessibilidade, a
entidade expropriadora deve, no caso do proprietário assim o desejar, indemnizá-lo tendo em
conta estas áreas sobrantes
64. Realização de uma reunião prévia de apresentação do projecto à população afectada, onde sejam
abordados os seguintes temas:
- Descrição geral do projecto;
- Alterações de acessibilidades na fase de construção;
- Metodologia de expropriação, fazendo uma pequena introdução à forma como se irá realizar todo
o processo de indemnizações;
- Principais vantagens que a Variante em estudo trará aos habitantes do concelho da Trofa ao nível
do descongestionamento da cidade e melhorias dos equipamentos sociais, dos serviços públicos,
das acessibilidades e infra-estruturas ferroviárias
65. Não utilizar com áreas de trabalho ou de circulação de veículos e trabalhadores, de terrenos não
expropriados
66. Relativamente aos impactes originados pelo aumento dos fluxos de tráfego, em especial os de
veículos pesados, durante a fase de construção, deve ser cumprido o seguinte:
- Gestão do tráfego de veículos pesados ligados às obras no sentido da sua restrição nos períodos
mais críticos, designadamente no período nocturno;
- Estudo detalhado de todos os acessos utilizados e definição dos percursos menos penalizantes
para as populações e para o restante tráfego;
- Reparação e manutenção dos pavimentos das vias e caminhos de acesso à obra que não se
encontrem preparados para a circulação de veículos pesados;
- Análise do atravessamento dos núcleos urbanos nos percursos de acesso ao local da obra, bem
como dos nós de ligação, de forma a que se acautelem os problemas de segurança, em especial
em relação a peões;
- Adopção de medidas no domínio da sinalização informativa e da regulamentação do tráfego
visando a segurança e a informação durante a fase de construção, cumprindo o Regulamento de
Sinalização Temporária de Obras e Obstáculos na Via Pública
67. Junto de aglomerados ou locais de utilização sensível, as zonas de trabalho sujeitas a grandes
movimentos de terras e à circulação de equipamentos pesados devem ser dissimuladas e tanto
quanto possível vedadas mediante a utilização de tapumes de altura superior a 2 metros; esta
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vedação é obrigatória sempre que terceiros possam ser expostos a riscos de soterramento,
afundamento, queda em altura ou afogamento
68. Construir as passagens inferiores, superiores ou agrícolas, que concretizam os convenientes
restabelecimentos de acessos
69. Recorrer sempre que possível, a mão-de-obra local para a execução dos trabalhos de construção,
apesar do carácter temporário dos mesmos
70. Nas várias passagens superiores existentes ao longo das diversas linhas, devem ser colocados
painéis de protecção sobre a via, por forma a que não seja possível estabelecer contacto com as
catenárias a partir dessas passagens
71. As frentes de trabalho e vias de circulação, na execução do túnel, devem ser convenientemente
iluminadas e a circulação dos veículos deve fazer-se com os faróis acessos e, sempre que possível,
processar-se separadamente das vias de circulação de peões, tendo sempre em atenção os variados
tipos de engenhos utilizados nas galerias (escavadoras, “dumpers”, pás, carregadoras, etc.)
72. Respeitar distâncias de segurança das máquinas em funcionamento, assegurando-se que as
máquinas escavadoras não arranquem enquanto houver trabalhadores na parede de escavação
73. Dotar os veículos de sinalização luminosa e, se necessário, acústica
74. Elaborar um Plano de Evacuação do Túnel que contemple as diversas situações que possam
obrigar à sua rápida evacuação (incêndios, inundações, aluimentos, etc.). Após esta fase deve ser
esquematizado e implementado um projecto visando a concepção de diversas estruturas que
permitam, mesmo em condições de fraca visibilidade, uma fácil identificação de trajectos a seguir
para abandonar o túnel. Esta sinalização deve integrar elementos escritos e gráficos, com
dimensões apropriadas, que permitam uma fácil compreensão por parte da população em geral
75. Indicação de um interlocutor, devidamente identificado, por forma a garantir que a população
eventualmente afectada possa, em tempo útil, referir as suas preocupações e vê-las rapidamente
solucionadas
76. Nas situações em que estejam previstos desmontes recorrendo a cargas explosivas, estas
actividades devem ter lugar em horário de menor sensibilidade dos receptores expostos tornandose indispensável que, com antecedência, as populações sejam informadas da data e local da
ocorrência
77. Assegurar o restabelecimento da circulação rodoviária, rural, agrícola, florestal e pedonal,
existente nas zonas adjacentes à obra
78. Instalação de um sistema de sinalização, acesso de emergência e refúgio, de modo a facilitar a
evacuação dos passageiros em caso de incêndio ou outro tipo de acidente
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Medidas preconizadas no parecer da CA
 Morfologia, Geologia e Geotecnia

A) Na eventualidade de se utilizarem explosivos como método de desmonte de rocha não ripável com
meios mecânicos, devem ser tomados cuidados específicos de modo a controlar o nível de
vibrações e a projecção de fragmentos de rocha. No primeiro caso deve ser efectuado um
levantamento das edificações que poderão ser potencialmente afectadas e realizada uma vistoria
externa e interna para identificar o estado de conservação das mesmas. Esse inventário deve ser
assinado quer pelo dono-de-obra quer pelo proprietário. No segundo caso, devem ser aplicadas
medidas que passam pela limpeza das frentes sujeitas à onda de choque, e sempre que o desmonte
se processe na vizinhança de pólos habitacionais ou industriais, o talude a desmontar deve ser
coberto com malha de arame antes da detonação.
 Recursos Hídricos e Qualidade das Águas

B) Identificação e caracterização dos usos e pontos de água (poços, furos, nascentes ou minas)
interceptados ou localizados na vizinhança dos locais onde se prevêem escavações. Caso se
verifique perda de produção devem ser propostas medidas por forma a que os utilizadores da água
disponham de pelo menos igual caudal quer na fase de construção quer na fase de exploração

C) Não desviar ou regularizar cursos de água para além do necessário para a construção das
passagens hidráulicas previstas

D) Encaminhar as lamas retidas na bacia de retenção / decantação para vazadouro autorizado ou
contratar empresa especializada devidamente licenciadas para o efeito

E) Caso, durante a fase de exploração, se constatarem fenómenos de erosão e/ou insuficiência de
escoamento das passagens hidráulicas, deve a REFER responsabilizar-se pela regularização destas
situações, através da implementação de medidas correctivas

F) A REFER deve zelar para que as instalações sanitárias, ou outras associadas à nova estação e
interface, estejam ligadas a sistemas de tratamento de efluentes, quer se tratem de equipamentos de
carácter colectivo, ou outros, especificamente previstos para o efeito, da responsabilidade do
promotor

G) Túnel – Sempre que forem detectadas situações de afluxo de água importantes, deve ser propostas
medidas de minimização eficazes
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 Ruídos e Vibrações

H) No descritor Ambiente Sonoro e Vibrações, em fase de PE, tem de ser concretizadas todas as
medidas a adoptar, com envio do tipo e respectivo dimensionamento completo, de acordo com a
previsão de níveis sonoros e dos respectivos impactes, no sentido de darem cumprimento aos
limites legais em vigor
 Fauna e Flora

I) Adoptar metodologias de desenvolvimento dos trabalhos de forma a preservar a integridade das
galerias de vegetação ripícola das linhas de água

J) Recuperar os troços das linhas de água afectados durante a fase de obra. Sempre que houver
afectação da galeria ripícola, esta deverá ser reposta tendo em conta as espécies características da
região
 Património Cultural

K) Os acessos a melhorar ou a construir de raiz, bem como as áreas de estaleiro, devem ser alvo de
prospecção arqueológica sistemática. Os resultados obtidos devem ser incluídos numa carta de
condicionantes, de forma a salvaguardar a preservação de eventuais vestígios arqueológicos
existentes

L) Os sítios patrimoniais listados no EIA, sítios 3, 4 e 5, devem ser propostas medidas que
minimizem o presumível impacte visual nos mesmos

Grupo 4 (PGAO) – Plano Geral de Acompanhamento da Obra
A elaborar pelo empreiteiro em conformidade com o CE, cujas cláusulas ambientais a integrar
constam do Volume 4 deste RECAPE
1. As medidas de minimização devem ser devidamente sistematizadas num PGAO, documento a
apresentar à Autoridade de AIA, antes do início dos trabalhos de construção;
2. Deverá conter informação sobre o local de aplicação das devidas medidas e a fase do projecto a
que dizem respeito
3. Integrar e especificar as medidas de minimização enunciadas, de forma concertada com o
empreiteiro
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Grupo 5 (PM) – Monitorização e Medidas de Gestão Ambiental
Medidas que constam da DIA e conforme respeitam às fases de construção ou exploração devem
ser implementadas pelo empreiteiro ou dono de obra, respectivamente.
1 Túnel
Descrição da monitorização a aplicar no trecho a executar em túnel, nas proximidades de edifícios de
habitação, de forma a serem adequadas e atempadamente minimizados eventuais problemas estruturais
que ocorram nas respectivas fundações.
As injecções, ou qualquer outro tipo de tratamento a executar, devem ser objecto de uma
monitorização e controlo rigoroso, de forma a assegurar a eficácia do tratamento efectuado, assim
deve ser apresentado o Plano de Monitorização correspondente ao tipo de tratamento a executar.
Monitorização da totalidade do trecho em túnel, incluindo as zonas de emboquilhamento. A
instrumentação e observação de uma obra subterrânea constitui um meio auxiliar precioso para a
construção em segurança destas obras, pois permite conhecer melhor o comportamento do maciço e
aferir a eficácia do método construtivo implementado, permitindo ainda a adopção de medidas
preventivas se necessário.

2 Águas Superficiais e Subterrâneas
No que diz respeito aos níveis freáticos, devem ser programadas e efectuadas campanhas de medições
nos poços existentes na bacia da ribeira de Sisol, a jusante e na zona próxima do emboquilhamento
Norte do Túnel.
Nos mesmos poços e na ribeira do Sisol a jusante do emboquilhamento Norte, devem ser programadas
e efectuadas análises de qualidade das águas.
Análise da qualidade da água superficial a jusante dos atravessamentos originados pelo projecto.
Incluir a monitorização dos efluentes retidos na bacia de retenção / decantação.
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Para além de uma antes do início da construção devem ser realizadas pelo menos três campanhas de
medições e análise por ano:
Uma em Agosto para caracterizar as condições de escoamento mínimo, antes das primeiras descargas;
outra no período húmido de Outubro a Março e, finalmente, outra no período seco de Abril a
Setembro.
Os parâmetros químicos a analisar nos poços e na ribeira para permitir avaliar e eventual
contaminação devida às águas de drenagem do túnel, serão os seguintes:


pH; temperatura, sólidos suspensos totais, CQO e CBO5, sulfatos, cloretos; dureza total,
coliformes totais;



cobre, zinco cádmio, chumbo e hidrocarbonetos.

3 Qualidade do Ar
Deve ser programado e implementado um sistema de monitorização da qualidade do ar que permita
activar sistemas de alarme e de intervenção para situações em que sejam excedidos valores limites
fixados na legislação, nomeadamente a CO e NOx.
4 Ruído
Objectivo do Plano Geral de Monitorização


Informar sobre a situação real;



Avaliar do grau de incerteza inerente às técnicas de predição;



Identificar tendências por forma a poder preveni-las, quando nocivas;



Verificar da necessidade das medidas de minimização previstas;



Verificar da eficácia das medidas de minimização adoptadas;



Informar da necessidade de medidas de minimização complementares.
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Campanhas de Monitorização


Uma campanha antes do início da construção;



Uma campanha no início das obras, cujos resultados determinarão a periodicidade das
restantes campanhas na fase de construção;



Uma campanha antes do início da exploração;



Uma campanha no início da exploração, cujos resultados determinarão a periodicidade das
restantes campanhas na fase de exploração.

Tendo em conta que uma monitorização é um processo dinâmico, o número de pontos e a
periodicidade das campanhas deverão ser ajustados sempre que qualquer ocorrência não prevista ou
resultados não expectáveis o determinem.
Pontos de Medição
Efectuar medições em pontos representativos dos locais onde se estima que os requisitos legais
possam não ser cumpridos, ou estar muito próximo disso, tanto na envolvente do traçado ferroviário
como dos traçados rodoviários e pedonais associados.
Parâmetros a Caracterizar
As campanhas de monitorização a realizar consistirão na caracterização, pelo menos, dos parâmetros
seguintes:


Nível sonoro contínuo equivalente, ponderado A (LAeq);



Nível sonoro a que corresponde a probabilidade 0,50 de ser excedido, ponderado A (LA50);



Nível sonoro a que corresponde a probabilidade 0,95 de ser excedido, ponderado A (LA95).

As medições, deverão ser efectuadas tendo em conta as normas portuguesas aplicáveis.
Caso se justifique, sobretudo se se verificar do incumprimento dos requisitos do R.L.P.S., deverão ser
ainda caracterizados outros parâmetros que possibilitem saber se o incumprimento se deve a
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características excessivas da emissão sonora ou a características insuficientes das medidas de
minimização, nomeadamente:


Nível sonoro máximo, ponderado A, a 7.5 metros da linha, devido à passagem de um comboio
(LAmax);



Nível de potência sonora, ponderado A, de máquinas e equipamentos;



Eficácia de barreira acústica.

As medições deverão ser efectuada tendo por base as normas aplicáveis. As medições destes
parâmetros poderão servir também para verificação do grau de incerteza inerente às técnicas de
predição utilizadas.
Duração do Tempo de Medição
A duração do tempo de medição deve ser estabelecida a partir do comportamento da fonte ou fontes de
ruído em presença.
Fase de Construção
Adoptar um intervalo de tempo de medição que corresponda à estabilização do parâmetro LAeq.
Fase de Exploração
Para a fase de exploração, o tempo de medição com passagem de comboios deve corresponder à
duração da influência dos mesmos, o que se denomina usualmente por tempo de exposição. Para as
medições sem comboios adoptar um intervalo de tempo suficiente à estabilização do parâmetro LAeq.
Com base nos valores de dois tipos de medição referidos, os níveis sonoros contínuos equivalentes,
ponderados A, para o período diurno (p.d.) e para o período nocturno (p.n.).
Desta forma será necessário efectuar medições, pelo menos, para um comboio de passageiros e para
um comboio de mercadorias.
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Poderá, alternativamente à metodologia descrita, optar-se por medições durante todo o período diurno
e durante todo o período nocturno.
Meios Necessários
Os meios necessários à realização das campanhas de monitorização são os seguintes:
Sonómetro integrador de classe 1, em acordo com a NP 3496 de 1989, aprovado pelo Instituto
Português da Qualidade e calibrado por Laboratório Primário de Acústica, para medição in situ dos
níveis sonoros; Termómetro, anemómetro e higrómetro calibrados por Laboratórios acreditados, para
controlo das diferentes condições atmosféricas.
Relatórios a Apresentar à Autoridade de AIA
Deverão ser elaborados relatórios, para apresentar à Autoridade de AIA, por cada campanha de
monitorização a realizar.
5 Vibrações
Objectivo do Plano Geral de Monitorização
O processo de monitorização deve permitir obter informação por forma a caracterizar, entender e
detectar, a tendência da variável “velocidade eficaz global de vibração”, no espaço e no tempo, ou
seja:


Informar sobre a situação real;



Avaliar do grau de incerteza inerente às técnicas de predição;



Identificar tendências por forma a poder preveni-las, quando nocivas;



Verificar da necessidade das medidas de minimização previstas;



Verificar da eficácia das medidas de minimização adoptadas;



Informar da necessidade de medidas de minimização complementares.
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Campanhas de Monitorização


Uma campanha antes do início da construção;



Uma campanha no início das obras, cujos resultados determinarão a periodicidade das
restantes campanhas na fase de exploração.

Tendo em conta que uma monitorização é um processo dinâmico, o número de pontos e a
periodicidade das campanhas deverão ser ajustados sempre que qualquer ocorrência não prevista ou
resultados não expectáveis o determinem.
Pontos de Medição
Devem ser efectuadas medições em pontos representativos dos locais onde se estima que o limite de
0.030 mm/s, para a velocidade eficaz global de vibração, possa não ser cumprido, ou estar muito
próximo disso, sobretudo na envolvente do traçado ferroviário.
Parâmetros a Caracterizar
As campanhas de monitorização a realizar consistirão na caracterização, pelo menos, do parâmetro –
Velocidade eficaz global de vibração (Vef).
As medições, devem ser efectuadas tendo em conta a normalização portuguesa aplicável.
O parâmetro referido serve à verificação do limite estabelecido para não geração de campos sonoros
que se possam traduzir em incomodidade (0.030 mm/s).
Em caso do valor ultrapassar os 0.030 mm/s, e sendo imputável à circulação ferroviária, deverão ser
efectuadas medições na componente acústica no interior dos edifícios para verificar da real emergência
dos níveis sonoros aquando da passagem das composições.
Devem, assim, ser efectuadas medições com passagem de comboios que circulem a maior velocidade,
pelo menos um comboio de mercadorias e um comboio de passageiros.
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Meios Necessários
Os meios necessários à realização das campanhas de monitorização são os seguintes, acelerómetro e
analisador espectral, calibrados em laboratório adequado.
Relatórios a Apresentar à Autoridade de AIA
Deverão ser elaborados relatórios, para apresentar à Autoridade de AIA, por cada campanha de
monitorização a realizar.
6 Medidas de Gestão Ambiental
O sistema de gestão ambiental, a implementar conjuntamente pelo dono-da-obra e pelo futuro
empreiteiro, na fase de construção, e apenas pelo dono-da-obra, na fase de exploração, visa garantir e
evidenciar que o desempenho ambiental do empreendimento nas fases de construção e de exploração
cumpre os objectivos e as condicionantes que lhe estão determinados. Este sistema, conforme se
define na secção seguinte terá como referências fundamentais as condicionantes ambientais e as
medidas de minimização definidas.
Dada a natureza do empreendimento, a sua gestão ambiental é especialmente relevante na fase de
construção, uma vez que na fase de exploração as acções a tomar são fundamentalmente de
manutenção e conservação das medidas de minimização, que o justifiquem, e dos sistemas de
monitorização e de correcção de insuficiências que se verifiquem à posteriori. Nestas condições as
directrizes que a seguir se apresentam, referem-se apenas ao sistema de gestão ambiental da obra.
Directrizes do Sistema de Gestão Ambiental da Obra
O objectivo essencial do Sistema de Gestão Ambiental da Obra é, de forma integrada no Plano Geral
da Obra, definir as acções necessárias para o cumprimento, execução e controle das medidas de
minimização de impacte ambiental já determinadas, dentro dos prazos fixados para os períodos antes,
durante e após a execução das obras.

VOL. 2 - Relatório de Conformidade Ambiental do Projecto de Execução da Variante da Trofa (RECAPE)

38

A forma de cumprir e executar as medidas de minimização decorrerá da implementação de um sistema
de gestão ambiental adaptado às especificidades da obra.
A definição dos responsáveis, das acções e dos meios do sistema de gestão a elaborar na fase de
Projecto de Execução, contemplará os seguintes aspectos:
Estrutura e Responsabilidade
As tarefas, responsabilidade e autoridades serão definidas, documentadas e comunicadas para facilitar
a gestão ambiental efectiva.
A administração da obra fornecerá os recursos essenciais para implementação e controlo do sistema
incluindo recursos humanos, técnicos especializados, equipamentos, tecnologia e recursos financeiros.
Formação e Competência
A administração da obra deve identificar as necessidades de formação de modo a que o pessoal cujo
trabalho possa criar impactes significativos sobre o ambiente receba formação apropriada.
Deve além disso estabelecer e manter procedimentos para que em cada função relevante os
colaboradores tenham plena consciência da importância do cumprimento dos requisitos do Sistema,
dos benefícios daí resultantes e das consequências negativas quando não se cumpram.
Comunicação
A administração da obra deve estabelecer e manter procedimentos para a elaboração de relatórios
mensais a apresentar ao dono-de-obra e para controlo de documentos de forma a:


Registar e evidenciar a execução e a eficácia das medidas minimizadoras definidas;



Registar e justificar eventuais desvios na execução do Plano e Programa das Condicionantes
Ambientais;



Garantir a comunicação interna entre os vários níveis e funções da organização;



Garantir a comunicação com a população afectada e entidades externas interessadas.
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Identificação de Potenciais Situações de Impacte Negativos
A administração da obra deve inventariaras potenciais situações de impacte negativo e dar-lhes
resposta adequada a fim de prevenir e mitigar os impactes ambientais associados a estas situações,
dando início e conclusão a acções correctivas ou preventivas.
Acções de Controlo e Correcção – Monitorização e Medição
A administração da obra deve estabelecer e manter procedimentos documentados para monitorizar e
medir, de modo regular, as características chave das suas operações e actividades que tenham impacte
significativo no ambiente.
A administração da obra deve estabelecer e manter um procedimento documentado para avaliar
periodicamente a conformidade com a legislação, regulamentação e normalização ambiental em vigor.
Definição de Responsabilidades e Autoridades para Investigar e corrigir as não conformidades
A administração da obra estabelecerá e manterá procedimentos para definir responsabilidade e
autoridade para acompanhar e investigar a não conformidade, actuando para mitigar os impactes
causados e para iniciar e completar a acção correctiva e preventiva apropriada à magnitude dos
problemas e proporcionada ao impacte ambiental ocasionado.
A responsabilidade pelo cumprimento de todas as condicionantes ambientais definidas cabe ao
director técnico da empreitada.
Identificação, Manutenção e Eliminação dos Registos Ambientais
A administração da obra deve estabelecer e manter procedimentos para controlo de documentos para
assegurar que:


Estão localizados;



São periodicamente examinados, revistos quando necessário e aprovados por pessoal
autorizado;
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As versões correntes dos documentos relevantes estão disponíveis nos locais apropriados;



Os documentos obsoletos são removidos ou facilmente identificados quando conservados para
fins legais.

Plano e Programa de Implementação e Cumprimento das Condicionantes Ambientais e Medidas
Minimizadoras
A definição do sistema de gestão ambiental será enquadrada pelo Plano e Programa Relativos à
Implementação e Cumprimento das Condicionantes Ambientais e Medidas Minimizadoras a elaborar.
O Plano deverá ser articulado com o Plano Geral da Obra e incluirá sequencialmente todas as
condicionantes ambientais e medidas de minimização a adoptar, algumas das quais de cumprimento
permanente ao longo de todo o prazo de execução da obra, mas com períodos críticos que justificam
especial atenção ou medidas complementares que se especificam, e outras que têm oportunidades e
períodos de execução limitados dentro do referido prazo.
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3 CONFORMIDADE AMBIENTAL DO PROJECTO DE EXECUÇÃO
3.1 Descrição do Projecto e das Alternativas Estudadas
3.1.1 Considerações Gerais
A análise da conformidade ambiental do projecto da Variante da Trofa com a DIA a que se refere o
presente RECAPE., foi desenvolvido tendo como bases de trabalho os seguintes elementos:


Projecto de Execução da Variante da Trofa que compreende os seguintes projectos e estudos:
o

Cartografia e Topografia (Volume I);

o

Plano de Prospecção Geológico-Geotécnica (Volume II);

o

Estudo Geológico-Geotécnico (Volume II.I);

o

Projecto de Via (Volume III);

o

Projecto de Terraplenagens (Volume IV);

o

Projecto de Drenagem (Volume V);

o

Estudo do Túnel para Concurso (Volume VI);

o

Túnel - Projecto de Especialidades (Volume VI.I);

o

Projecto de Obras de Arte (Volume II);

o

Passagem Superior de Peões ao km 1+948 (Volume VII.1);

o

Passagem Superior Rodoviária ao km 2+823 - E.N. 104 (Volume VII.2);

o

Passagem Superior Rodoviária ao km 3+158 (Volume VII.3);

o

Restabelecimentos - Traçado Viário (Volume VIII);

o

Restabelecimentos – Drenagem (Volume VIII.2);

o

Projecto do Viaduto/Estação da Trofa (Volume IX);

o

Arquitectura (Volume IX.1);

o

Rede de Drenagem (Volume IX.5);

o

Projecto de Obras Acessórias (Volume X);

o

Projecto de Arranjos Exteriores (Volume XII);

o

Projecto de Expropriações (Volume XIV);

o

Plano de Segurança e de Saúde (Volume XV);

o

Serviços Afectados (Volume XVI).
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Estudo de Optimização (identificação e avaliação de alternativas) apresentado em Junho de
2000;



Estudo Prévio da Variante da Trofa apresentado em Janeiro de 2001;



Cartografia da área de implementação do traçado.

3.1.2 Alternativas Estudadas
No âmbito do Projecto de Remodelação da Linha do Minho no Troço entre S. Romão e Lousado
enquadrava-se a reformulação de todas as infra-estruturas ferroviárias do Troço que atravessa
actualmente a cidade da Trofa.
A travessia ferroviária da Trofa foi desde sempre um dos aspectos mais complexos do projecto por
configurar uma divisão de um tecido urbano de alta densidade com agravamento progressivo pelas
crescentes exigências de segurança.
Independentemente de historicamente o tecido urbano ter sido consolidado em torno da Via Férrea, é
evidente que a mobilidade urbana dos nossos dias e o ritmo e velocidades previstas, para uma ligação
ferroviária moderna tornam dificilmente conciliáveis estas duas realidades.
Assim desde 1994 foram ensaiadas sucessivas soluções de optimização que tentativamente
procuravam dar resposta a esta incompatibilidade.
Com a criação do novo concelho da Trofa, a sua Comissão Instaladora, levantou objecções de fundo à
solução de remodelação da Via Férrea alegando que se poderiam agravar os constrangimentos
actualmente existentes na estrutura da cidade da Trofa.
Em resposta a esta problemática foram analisadas as duas soluções que radicalmente devolviam à
cidade o centro do seu tecido urbano:
 Enterramento da via com estação no mesmo local mas em túnel;
 Desenvolvimento de uma variante afastada do actual traçado.
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A primeira opção foi preterida por 3 ordens de razões:
 As pendentes máximas ferroviárias e as restrições existentes (nomeadamente a ponte sobre o rio
Ave) obrigavam a manter valas de transição para o túnel com extensões de muitas centenas de
metros, ainda em zona urbana;
 A realização da obra mantendo a circulação na Linha do Minho ia ter a duração de vários anos e
teria um impacte fortemente negativo no centro urbano;
 A cota do túnel não permitia libertar para uma recuperação urbana de espaços verdes o terreno
sobre a estação sendo sempre previsível uma futura degradação da zona, ainda mais associada a
uma grande estação subterrânea.
Adicionalmente verificou-se ser ainda possível identificar um espaço canal para a construção de uma
variante ao traçado actual com custos e vantagens urbanísticas de relevância nomeadamente ao
permitir criar uma nova centralidade da cidade em zona já comprometida mais ainda com capacidade
para um ordenamento urbano de qualidade.
Dada esta situação e após longos contactos com a Comissão Instaladora optou a REFER por estudar
uma variante ao actual traçado ferroviário.
Assim, a Variante ferroviária, tem como objectivo fundamental, retirar a circulação ferroviária do
centro da cidade da Trofa, por forma a ultrapassar os constrangimentos que estas infra-estruturas
introduzem no desenvolvimento e organização da cidade, conforme pretensão expressa pela Comissão
Instaladora do Município e da própria população.
Tendo por base esta situação foram desenvolvidos estudos de viabilidade técnica para o traçado da
referida Variante ferroviária donde resultaram várias soluções técnicas, tendo-se optado pela solução
que no entender das várias entidades envolvidas era a que melhor se enquadrava na pretensão da
população e a que menores impactes originava na estrutura actual da cidade.
Por iniciativa da Comissão Instaladora do Município esta solução teve uma apresentação pública à
população no salão nobre dos Bombeiros Voluntários da Trofa em Setembro de 2000.
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Após a apresentação Pública seguiu-se um período de consulta pública em que a população interessada
pode consultar e ser esclarecida sobre o referido estudo da Variante.
Após este período, e não tendo existido rejeição da população à solução apresentada, a solução da
Variante ferroviária foi aprovada oficialmente pela Comissão Instaladora.
É com base nesta aprovação que se inicia então a elaboração do Estudo Prévio da Variante Ferroviária
que serviu de base ao Estudo de Impacte Ambiental, com a aprovação do Estudo Prévio pelas
entidades competentes, nomeadamente REFER e C.M. Trofa, desenvolveu-se o respectivo Projecto de
Execução que incorporou os comentários e recomendações da DIA.
3.1.3 Descrição Sumária do Projecto

3.1.3.1 Considerações Gerais
A Variante da Trofa, com cerca de 3.555 metros, localiza-se, aproximadamente, entre os actuais PK’s
19+895 e 23+958 da Linha do Minho, contornando a actual estação da Trofa e contemplando a
construção de uma nova estação, para substituição da existente.
O Projecto de Execução surge na sequência do Estudo Prévio aprovado e resulta do acordo que foi
possível estabelecer, com as entidades autárquicas interessadas no Projecto, no sentido de evitar, no
entender destas entidades, que a Linha do Minho possa constituir uma barreira impeditiva do
harmonioso desenvolvimento urbano da Trofa.
Para desenvolvimento desta fase de projecto, teve-se como base de trabalho os seguintes elementos:


Os elementos do anterior projecto de execução para o troço entre S. Romão e Lousado;



Estudo Prévio do Projecto para este troço;



Cartografia da área de implantação do traçado.
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No que respeita ao layout das linhas que constituem a variante, trata-se de uma via dupla na qual se
prevê a construção da nova Estação da Trofa, entre os perfis 122 e 133, sem linhas de resguardo ou
intermédias, com dois cais de passageiros, localizados no lado exterior das vias.
Nas Figuras 3.1 e 3.2 apresentam-se a carta com a planta de localização e as características do traçado.

3.1.3.2 Via Férrea
a) Traçado da via
Na definição do traçado para implantação da plataforma ferroviária, cuja planta se apresenta na Figura
3.2, considerou-se a optimização das áreas de interferência de forma a minimizar os impactes destas
na estrutura da cidade.
Assim, em quase toda a extensão do traçado, os limites da plataforma ferroviária estão confinados
através de estruturas de contenção, constituindo apenas excepção o troço inicial do traçado ferroviário
até ao início do túnel, em que a ligação das cotas da plataforma com o terreno envolvente é
conseguido através de pequenos taludes em aterro ou escavação.
No troço final da variante, na zona de inserção no traçado existente, constitui também excepção uma
vez que estamos numa zona de escavação em maciço rochoso, sendo os desníveis vencidos através de
taludes com inclinações acentuadas, estando o seu tratamento e protecção previsto no projecto de
Obras Acessórias.
Nestas condições, as soluções apresentadas são basicamente as seguintes:


No início da variante e até sensivelmente ao km 0+360, a plataforma ferroviária será
construída em zona de aterro ou escavação, cujos limites estão confinados por taludes / muros;



No troço compreendido sensivelmente entre o km 0+360 e o km 1+766, a plataforma
ferroviária será instalada em túnel;



Do km 1+766 ao km 2+245, a plataforma será construída em escavação cujos limites estarão
confinados por muros de suporte;
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A partir do km 2+245, a estrutura da plataforma sofre uma transição passando de escavação a
aterro, através do qual se efectua a ligação para acesso ao viaduto ferroviário, onde será
instalada a nova Estação da Trofa;

 O viaduto está longitudinalmente limitado, sensivelmente, entre o km 2+385 e km 2+727, a
partir do qual a estrutura da plataforma ferroviária será construída em escavação e cujos
limites laterais serão confinados lateralmente por estrutura de suporte;


Este troço, em que a estrutura da plataforma será construída em escavação, tem início ao km
2+727 e termina na inserção da via actual, à entrada da ponte ferroviária do Rio Ave. Neste
troço entre o km 2+727 e o km 3+146 o confinamento do limite de escavação é efectuado
através de estruturas de suporte / taludes, sendo o restante troço confinado por taludes.

No desenvolvimento do projecto, foram elaborados perfis transversais espaçadas de 20 metros
onde se representa a topografia existente sobreposta pelas soluções de projecto.
Relativamente às características da Via Férrea, procurou-se uma solução confinada ao corredor
definido adoptando uma distância entre eixos de via de 4.30 m, igual ao valor previsto no Projecto de
Duplicação da Linha do Minho. Na zona final da variante este valor é variável, entre 4.30 m e 10.00
m, para fazer a transição para o valor considerado na nova Ponte do Rio Ave (10.00 m).
Manteve-se, para as linhas gerais de circulação, a velocidade anteriormente estabelecida de 120 km/h e
140 km/h para comboios convencionais e para comboios basculantes, respectivamente.
A Variante inicia-se, ao km 19.895 da Linha do Minho, com uma curva direita de raio 698.467
m/694.167 m a que se segue uma recta com 956.280 m, em zona de túnel.
A seguir apresenta-se uma zona de curva esquerda e contra curva direita ligadas por ponto de inflexão,
com raios de 999.166 m/1003.466 m e 999.166 m/994.866 m respectivamente.
Segue-se uma recta com 169.835 m, uma curva direita de raio 999.166 m/1003.466 m e uma recta com
84.128 m, na zona da Nova Estação da Trofa.
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A partir da estação da Trofa e até final da Variante prevê-se uma curva direita, com dois raios com os
valores de 1784.88 m e 601.576 m na via ascendente e de 1780.580 m e 580.561 m na via
descendente.
A inserção na actual via única verifica-se ao PK 23.958, em zona de recta, pouco antes da Ponte sobre
o Rio Ave.
A escala prática considerada para as curvas projectadas, com excepção das curvas V5A e V5D, resulta
da adopção de um coeficiente de escala de 7V2/R. O comprimento das correspondentes curvas de
transição resulta da adopção de um disfarce de escala hp/t = 40 mm/seg.
Para as curvas V5A e V5D considerou-se a escala prática igual a zero uma vez que se chegou a
colocar a hipótese de nelas instalar um “S” de contra-via. Embora entretanto, como já referido, tenha
sido abandonada esta hipótese, manteve-se a escala prática nula uma vez que não limita a circulação
dos comboios à velocidade de projecto considerada e, por um lado, garante-se a possibilidade de
instalar o “S” referido se mais tarde ainda vier a ser considerado conveniente e, por outro lado, é maior
a extensão de cais de passageiros em que não existe escala e consequente desconforto para os
passageiros.
Na zona dos cais de passageiros, localizados, em parte, em zona circular, a escala prática das curvas
não excede 81 mm.
Por indicação da REFER-Engenharia de Infraestruturas analisou-se a possibilidade dos comboios
basculantes circularem na Variante à velocidade de 150 km/h. Verificou-se que, nas curvas 6A/6D esta
situação não é possível, mesmo que se aumente a escala prática para o valor máximo excepcional de
190 mm, uma vez que a insuficiência de escala ao nível da via seria de 322 mm na VA e de 341 mm
na VD, valores superiores ao valor máximo excepcional admissível de 319 mm. Verificou-se, também,
que nas curvas 1A/1D, a circulação de comboios basculantes, à velocidade de 150 km/h, só seria
possível se se admitisse para a insuficiência de escala ao nível da via 297 mm na VA e 300 mm na
VD, valores superiores ao valor máximo normal de 292 mm mas inferiores ao valor máximo
excepcional de 319 mm ou se se aumentasse o valor da escala prática de 144 mm para 153 mm
reduzindo a uniformidade adoptada para a globalidade do traçado projectado.

VOL. 2 - Relatório de Conformidade Ambiental do Projecto de Execução da Variante da Trofa (RECAPE)

48

Uma vez que não é possível aumentar a velocidade de circulação dos comboios basculantes
para 150 km/h em todas as curvas do traçado estudado manteve-se a velocidade em 140 km/h.
b) Perfil Longitudinal
Desde o início até ao fim da Variante o perfil longitudinal, que apresenta-se em Anexo, Figuras 3.3 a 3
7, é constituído por trainéis em declive, não colocando dificuldades de drenagem, nomeadamente, na
zona do túnel.
Primeiro, existe um trainel com 14 mm/m de inclinação, com a extensão de 1.624,191 m, que se inicia
ao PK 19, 895.064 da actual Linha do Minho, onde a inclinação é de 14,5 mm/m. Sucede-se um trainel
com a inclinação de 8,838 mm/m e a extensão 234,289 m. O trainel seguinte, com a inclinação de 2
mm/m e a extensão de 1 666,348 m, faz a ligação à Linha do Minho, ao PK 23, 957.631, onde a
inclinação será, também, de 2 mm/m.
Evitou-se a sobreposição de curvas de concordância vertical com curvas de transição em planta.
Considerou-se, para as curvas de concordância vertical, o raio de 10.000 metros quando a variação da
inclinação dos trainéis adjacentes era superior a 4 mm/m. Quando a variação da inclinação dos trainéis
era inferior a 2 mm/m dispensaram as curvas de concordância vertical.
No Estudo Prévio, o trainel inicial tinha a inclinação de 15 mm/m, à semelhança de outros trainéis
existentes na Linha do Minho, entre Campanhã e o início da Variante.
Por indicação da REFER-Engenharia de Infraestruturas analisou-se a possibilidade de reduzir esta
inclinação e conseguiu-se reduzi-la para o valor de 14 mm/m, conforme consta do Projecto de
Execução.
Esta situação só foi possível à custa da sobreposição de uma curva de concordância vertical com uma
curva do traçado em planta. Procurou-se evitar situações deste tipo, tanto quanto possível, mas não se
vê inconveniente relevante na sua existência, tanto mais que já se verificava uma outra vez.
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c) Perfis Transversais Tipo
Sobre os perfis transversais tipo a adoptar em plena via, na zona em túnel e na zona da estação referese a distância entre eixos de via de 4,30 m, a distância de 1,77 m entre o eixo da via e a bordadura das
plataformas em recta (esta distância em zona de curva é variável) e a espessura mínima de balastro,
sob as travessas, de 0,30 m.
d) Materiais de Via
O material de via, em todo o traçado corrente, que constitui a superestrutura é carril tipo UIC 60,
travessas monobloco, fixações tipo Vossloh e balastro granítico.
As comunicações consideradas são de Geometria COGIFER, com material de 60 kg/m e com
travessas de madeira azobé. As tangentes utilizadas são de 0,11, na plena via, onde a distância entre
eixos de via é de 4,30 m e de 0,1067, no acesso ao Ramal da Secil, onde a distância entre eixos de via
é de 3,808 m
e) Isolamento Acústico e Vibrático
A solução preconizada para o condicionamento acústico e vibrático da Via Férrea na zona do túnel da
Trofa, corresponde às seguintes medidas complementares:
Manta resiliente de balastro
Aplicação de camada resiliente entre o balastro e a laje de assentamento da via, do tipo CDM / BAM
ou equivalente. Este elemento deverá garantir a não existência de qualquer ponto rígido de contacto
entre o balastro e a estrutura de suporte (laje e muretes). A manta deverá ser revestida numa das faces
por uma camada de protecção mecânica contra a agressão dos elementos do balastro.
Manta resiliente de balastro (zona de transição e muretes laterais)
Nos extremos da zona a tratar vibraticamente, definem-se as chamadas zonas de transição, que
correspondem a extensões da manta de balastro, e cujas funções serão as seguintes:
VOL. 2 - Relatório de Conformidade Ambiental do Projecto de Execução da Variante da Trofa (RECAPE)

50



Evitar a transmissibilidade de vibrações marginais à estrutura do túnel;



Zona de rigidez intermédia de forma a garantir uma transição suave entre a via normal e a via
com condicionamento vibrático.

Também nos muretes laterais, será aplicado manta de balastro, de forma a evitar qualquer ponto rígido
de contacto entre o balastro e os muretes de contenção deste.
A solução integrada de manta resiliente de balastro deverá garantir uma performance no isolamento de
vibrações no mínimo de 20 dB(V) a 63 Hz vs a situação de via balastrada sem isolamento vibrático
(esta performance deverá ser comprovada através de cálculo teórico). A manta deverá estar
homologada, pelo menos por um operador ferroviário Europeu.
O fornecedor deverá apresentar lista de referências de aplicações idênticas (por um período mínimo de
10 anos), preferencialmente em Portugal, acompanhada de respectivo relatório técnico de medições,
onde se comprova os níveis de atenuação acústica e vibrática obtidos.
A manta deverá incluir uma camada de protecção contra a agressão dos elementos do balastro e
outros. Para além disso, este elemento de protecção garantirá a obtenção de uma superfície contínua,
homogénea e uma perfeita vedação das juntas entre os diversos elementos da manta de balastro.
Palmilha de carril
Ao diminuir-se a rigidez dinâmica total do sistema, com a introdução de um elemento resiliente
adicional, a deformação da via será superior. Esta maior amplitude de vibração irá resultar no
incremento do ruído aéreo emitido pelo sistema travessa-carril-roda. A introdução de “características”
amortecedoras no sistema, visa uma mais rápida estabilização deste, obviando a sobreposição de
excitações do carril com a passagem dos diversos “bogies”. Este efeito, permitirá diminuir a amplitude
de vibração do sistema travessa-carril-roda e consequentemente do ruído aéreo emitido por este.
Devido ao exposto anteriormente, relativamente à necessidade de assegurar a existência de uma
componente de amortecimento no sistema, definiu-se a aplicação de palmilhas de carril de elevada
capacidade de amortecimento, em substituição das palmilhas rígidas normalmente utilizadas.
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Testes realizados pelos Caminhos de Ferro Holandeses, permitiram concluir que é possível obter
atenuações de ruído aéreo emitido pelo sistema travessa - carril - roda, na ordem dos 2 a 3 dB(A),
(trabalho de investigação realizado pelo TNO - Holanda, relatório TNO nº TPD - HAG - RPT - 930101 para "Nederlandse Spoorwegen"), com a aplicação de palmilhas de elevado amortecimento, em
material borracha com cortiça, do tipo CDM.
Assim previu-se a introdução de palmilhas de carril amortecedoras, em material elastómero cortiça
com borracha, do tipo CDM 63 ou equivalente, com as especificações conforme norma UIC-864-5 (4ª
edição de 1986).
Esta solução é inclusivamente aplicável no troço em viaduto, tendo sido prevista a introdução de uma
manta de isolamento anti-vibrátil na zona do viaduto que serve de cobertura à estação.
Este material será em princípio aplicável entre três linhas de pilares, de forma a garantir que os vãos
adjacentes ao edifício ficarão igualmente protegidos (75 ou 90 metros).
3.1.3.3 Drenagem
No desenvolvimento do Projecto de Execução de drenagem para o traçado da Variante, considerou-se
a execução dos seguintes trabalhos:
 Drenagem superficial da plataforma;
 Drenagem subterrânea da plataforma;
 Drenagem dos caudais originados no interior do túnel;
 Restabelecimento de linhas de água existentes.
a) Drenagem Superficial da Plataforma
A drenagem superficial da plataforma ferroviária, tem por objectivo drenar os caudais superficiais que
possam afluir à plataforma ferroviária, provenientes da bacia de influência da plataforma ferroviária.
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Assim, este sistema de drenagem é constituído para além das valetas de plataforma, basicamente por
valetas de crista de talude, valetas de banqueta e valetas de pé de talude. Adicionalmente será definida
a forma de drenar os caminhos de cabos.
b) Drenagem Subterrânea da Plataforma
A drenagem subterrânea de plataforma, tem por objectivo, efectuar o rebaixamento dos níveis
freáticos e/ou a recolha dos caudais de infiltração directa no solo, proveniente dos caudais de
precipitação.
O sistema de drenagem subterrânea da plataforma é constituído por drenos longitudinais à plataforma
ferroviária. Estes drenos, serão instalados predominantemente nos pontos baixos da plataforma
ferroviária, dando algum contributo ao sistema de drenagem superficial.
Tendo em conta que, de acordo com as características topográficas, o traçado de via desenvolve-se
predominantemente em zonas de escavação e em grandes extensões, nem sempre é possível efectuarse o desembaraçamento dos caudais da drenagem superficial para as linhas de água.
Desta forma, o desembaraçamento destes caudais é efectuado para a rede de drenagem subterrânea da
plataforma, funcionando esta também, como meio de condução dos caudais até às linhas de água
existentes.
c) Drenagem dos Caudais com Origem no Interior do Túnel
De acordo com o projecto, o túnel ferroviário terá uma inclinação descendente de 1,4% na direcção
Sul-Norte.
Desta forma, os caudais drenados, tanto na fase de construção como na fase de exploração, terão um
escoamento na direcção do emboquilhamento Norte.
Dada esta situação, para a fase de exploração, foi previsto um sistema de drenagem, constituído por
dois colectores longitudinais, instalados nos extremos da secção do túnel, onde afluirão os caudais
drenados no interior do túnel.
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Estes colectores no emboquilhamento Norte estarão ligados ao sistema de drenagem da plataforma
ferroviária, sendo os caudais encaminhados através de duas ligações à estrutura de betão armado, que
fará o atravessamento da linha de água sob a Via Férrea, sensivelmente entre os perfis P110 e P111 da
via férrea.
De referir que os caudais que poderão afluir a esta rede serão caudais de escoamento superficial e de
origem pluvial que entrarão pela entrada Sul do túnel.
d) Restabelecimento de Linhas de Água Existentes
No troço de via férrea a que se refere este projecto, detectou-se a existência de linhas de água
transversais à Plataforma Ferroviária. Estas linhas de água são pontos baixos, aos quais afluem caudais
em período de maior precipitação.
Assim, ao longo do traçado ferroviário foram detectados os seguintes atravessamentos de pontos
baixos, a que designamos da linha de água:


Atravessamento 2

Este atravessamento localiza-se no início do traçado ferroviário ao km 0+311 próximo do
emboquilhamento Sul do túnel. Para restabelecimento desta linha de água sob a plataforma ferroviária
será instalada uma tubagem pré-fabricada em betão com 1,00 m de diâmetro, numa extensão de 34
metros.
Relativamente à rede viária verificou-se a necessidade de cruzar linhas de água em 6 pontos, conforme
se descreve:


PH1

Esta PH está localizada no Restabelecimento R 1.2, será constituída por 3 tubos de betão armado de
1200 metros de diâmetro e numa extensão de 32,5 metros.


PH2

Esta PH está localizada no Alinhamento A3, será constituída por 3 tubos de betão armado de 1400
metros de diâmetro e numa extensão de 20,0 metros.
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PH3

Esta PH está localizada no Restabelecimento R2.2, e será o prolongamento da PH existente na E.N.
104 e numa extensão de 65,0 metros.


PH4

Esta PH está localizada no Restabelecimento R2.1, e será o prolongamento da PH existente na E.N.
104 e numa extensão de 12,0 metros.


PH5

Esta PH está localizada no Restabelecimento R1.1, será constituída por um tubo de betão armado de
500 metros de diâmetro e numa extensão de 32,35 metros.


PH6

Esta PH está localizada no Restabelecimento R1.1, será constituída por um tubo de betão armado de
500 metros de diâmetro e numa extensão de 31,20 metros.
Para cada uma destas passagens hidráulicas, fez-se a análise das bacias hidrográficas que contribuem
para o escoamento em cada uma das linhas de água, afim de analisar as condições actuais de
escoamento de cada uma delas.
Em função desta análise, como filosofia, optou-se, no âmbito do projecto, pela canalização destas
linhas de água, através de passagens hidráulicas de secção circular ou rectangular, consoante os
condicionamentos locais à sua instalação, com capacidade de escoamento para os caudais de cálculo.
Nos estudos efectuados relativos a este sistema de drenagem, recorreu-se às curvas intensidade /
duração / frequência, afim de se obter as intensidades médias máximas de precipitação.
3.1.3.4 Túnel
a) Enquadramento Geológico
O traçado do túnel, como o da parte restante da Variante da Trofa, integra-se numa região de xistos
drenada pelo rio Ave, que corre de Nascente para Poente no limite Norte da Variante.
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É de esperar que estes se encontrem acentuadamente degradados na área que corresponde à bacia de
recepção formada imediatamente a montante do nível de base, onde a presença de um nível
hidrostático permanentemente elevado é o principal agente de degradação. Na área envolvente, onde a
erosão e transporte prevalecem sobre a deposição, deverá esperar-se que o perfil de meteorização
tenha evoluído menos e, por isso, os xistos se encontrem menos degradados. Esta degradação é ainda
menor nos relevos residuais que, como o que deverá ser atravessado pelo túnel, sobressaem na
paisagem.
b) Geologia Interessada pelo Traçado do Túnel
Características Gerais
O traçado do túnel descreve uma curva e uma contracurva, ambas de grande raio, com orientação
mediana NE - SW e comprimento total de cerca de 1 404,62 m. A cobertura máxima, com cerca de 62
m, regista-se no perfil P69, próximo da saída do túnel.
O relevo que transpõe é alongado, em concordância com a xistosidade, portanto com direcção N 30º
W, ou seja, quase perpendicular à orientação média do traçado.
A xistosidade pode observar-se, na maior parte da extensão do traçado, acima da cota 65, pois os
xistos quando não afloram são subaflorantes.
Tal como a orientação, a inclinação dos xistos também é pouco variável, permanecendo, com raras
excepções, entre 70º e 80º para quadrante SW.
Aquela rocha apresenta-se frequentemente laminada e de cor cinzenta; algumas vezes, porém,
constitui leitos areníticos finos com espessura decimétricas, de cor vinácea.
Embora só se tenha identificado um leito quartzítico, com 0,10 m de espessura, é provável que outros
possam ocorrer.
Além das descontinuidades devidas à xistosidade, só se deu conta da presença de um sistema de
diaclasamento, de forte pendor e de orientação quase normal à xistosidade, portanto com fraca
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obliquidade em relação ao eixo do túnel. O seu espaçamento era de grau F3 (variável entre 0,6 e 0,2
m).
O perfil de meteorização é claramente pouco evoluído, já que a rocha é muito pouco permeável e de
baixa alterabilidade.
Pode, portanto, concluir-se que, em mais de 80% da sua extensão, o túnel contará com rocha de boa
qualidade, com características estruturais uniformes.
A presença de água deve ser discreta, dada a fraca permeabilidade geral do maciço xistento. De notar
que no âmbito da CP, a APG (Associação Portuguesa de Geólogos) emitiu um parecer referindo que
“no campo de hidrogeologia não haverá que tomar grandes precauções, pois o tipo de formação
geológica não origina aquíferos subterrâneos significativos”.
Características Geológicas e Geotécnicas na Zona do Emboquilhamento Sul e da Escavação a Céu
Aberto Adjacente
No caso presente, o trecho inicial em túnel localiza-se numa zona que apresenta encaixe relativamente
acentuado no substrato xistento.
Assim sendo, o emboquilhamento deverá fazer-se por razões geológicas e geotécnicas, no maciço
iniciado sensivelmente a 360 metros do início da Variante, onde o túnel conta com cobertura mínima
de 8 metros.
Consequentemente, o troço que o precede, com cerca de 96,55 m de extensão, deverá ser realizado a
céu aberto.
Características Geológicas na Zona do Emboquilhamento Norte e da Escavação a Céu Aberto
Adjacente
O emboquilhamento do lado Norte situa-se na vertente xistenta, acima da área aluvionada que se
estende para Nordeste, não se identificando condições morfológicas que denunciem especial
degradação do substrato.
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Pode esperar-se, por isso, que o horizonte degradado deste substrato seja delgado e que, nestas
condições, a cobertura de 8 m do maciço de emboquilhamento (próximo do perfil P28) seja suficiente
para garantir boas condições geotécnicas para o início da escavação em subterrâneo.
Consequentemente, o troço de túnel que se segue, com cerca de 238,07 m de extensão, deverá ser
realizado a céu aberto.
c) Escavação em Túnel
A boa qualidade da rocha a escavar, prevista a partir do reconhecimento superficial, justifica que se
aguardem boas condições de avanço, sem necessidade de recurso a suportes provisórios pesados, salvo
pontualmente.
A estrutura xistenta, sendo normal ou quase ao eixo do túnel, não condicionará a regularidade da
secção.
Por outro lado, o diaciasamento, normal à xistosidade, terá em relação ao eixo do túnel fraca
obliquidade. O condicionamento desta estrutura poderá originar alguma sobrescavação na zona de
nascimento da abóboda.
Mas, nem uma, nem outra das estruturas induzem níveis de perigosidade, no que respeita a
estabilidade do tecto ou da frente que, em principio, não se ultrapassem com pregagens e/ou betão
projectado.
d)Estudo a Desenvolver
Para o túnel foi desenvolvido um projecto já com detalhe ao nível do Projecto de Execução, uma vez
que está perfeitamente definido o traçado, a inclinação, a secção, a impermeabilização, a superestrutura ferroviária, a drenagem, os sistemas de alimentação de energia eléctrica, os sistemas de
segurança e os sistemas de condicionamento acústico e vibrático. Estas soluções serão integralmente
respeitadas em obra.
Contudo, a solução construtiva do túnel pode variar em função dos equipamentos específicos que cada
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um dos empreiteiros possa dispor.
Nestas condições, para não se estar a condicionar um método construtivo, o que poderia parecer que se
estava a favorecer um determinado empreiteiro, foi opção da REFER lançar o concurso do túnel, como
concepção / construção, mas estando bem claro que a única liberdade é o método construtivo.
3.1.3.5 Obras de Arte
As obras de arte previstas nesta fase foram condicionadas pelos estudos de traçados ferroviários e
rodoviários desenvolvidos, tendo em conta os dados apropriados ao estabelecimento das obras
(velocidade, largura da plataforma, gabaritos, dados hidráulicos, regulamentações, etc.), as obras de
arte são as seguintes:


Passagem superior pedonal ao km 1+887;



Passagem inferior rodoviária ao km 2+867;



Passagem superior rodoviária ao km 3+245.

Pelas suas características, as obras são fundamentalmente pontes de betão armado ou pré-esforçado,
ou ainda com recurso a elementos pré-fabricados em betão.
3.1.3.6 Restabelecimentos
A implantação da Variante da Trofa conduz a uma alteração substancial na rede viária envolvente
constituída, por um lado, por novos arruamentos e, por outro, pelos restabelecimentos necessários para
garantir as circulações actualmente existentes.
De referir que todos os arruamentos considerados no projecto, quer os novos arruamentos, quer o
restabelecimento de arruamentos existentes têm características de arruamentos urbanos, uma vez que
se integram na estrutura urbana da cidade.
Para desenvolvimento do Projecto de Execução, teve-se como base de trabalho os seguintes
elementos:
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Cartografia da área de implantação do traçado;



Comentários produzidos nas reuniões realizadas no Município da Trofa.

De acordo com a planta do traçado constante da Figura 3.1, foram definidos três alinhamentos de
maior extensão denominados de A1, A2 e A3, e previstos nove restabelecimentos que confluem nos
anteriores, designados por R1.1, R1.2, R2.1, R2.2, R3, R4, R5, R6 e R7, e foi ainda definido um
acesso Sul.
No Quadro 3.1 apresentam-se as extensões destes alinhamentos e restabelecimentos.
Quadro 3.1 – Alinhamentos e Restabelecimentos
Designação
A1
A2
A3
R1.1
R1.2
R2.1
R2.2
R3
R4
R5
R6
R7

Comprimento (m)
1 242
667
593
357
273
129
411
268
90
66
317
112

a) Traçado em Planta
Seguidamente apresenta-se uma descrição dos alinhamentos e restabelecimentos previstos, que serão
integrados na estrutura viária actualmente existente (ver Figura 3.1).
Alinhamento A1
O alinhamento A1, também designado por variante rodoviária, tem início na rotunda 1, a implantar na
zona da Paradela e com um traçado sensivelmente paralelo ao da Variante ferroviária termina na
rotunda 2, através da qual se insere na EN 104.
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Este alinhamento terá uma função estruturante na hierarquização da rede viária envolvente, pelo que
no futuro a partir da rotunda 1 será garantida a ligação à rede viária nacional a Sul da Trofa.
Da rotunda nascerão ainda dois restabelecimentos o R1.1 do lado Poente com ligação à Rua Nossa
Senhora de Fátima e o restabelecimento R1.2 com ligação à Rua do Donatário na zona da Paradela.
A Via Férrea atravessa este alinhamento, através de um túnel, ao km 0+150. A construção do
cruzamento ao km 0+890 inviabiliza o acesso automóvel à garagem de uma propriedade existente pelo
que será construído um caminho paralelo garantindo o acesso pelo outro lado da moradia e a
construção de um portão na parede exterior da garagem.
Dado este alinhamento ter características urbanas foram criadas duas gares de autocarro localizadas
aproximadamente ao km 0+275.
Ao km 0+370 está previsto um entroncamento que permitirá, através de entrada e saída na mão o
acesso à avenida da Paradela. No final do alinhamento, na proximidade da rotunda 2, o alinhamento
acompanha o traçado da avenida existente. Assim, para garantir as faixas de rodagem e o
estacionamento, o passeio será feito , como actualmente, sob as arcadas do prédio existente. Na
rotunda 2 efectua-se a inserção do alinhamento A1 com a EN 104 prevendo-se que no futuro este
alinhamento seja prolongado até à zona do hospital, bem como a sua integração na estrutura viária
para ligação a Famalicão. A construção deste alinhamento implicará a demolição de nove construções
existentes.
De referir que entre a Rotunda 2 e a zona de implantação da estação este arruamento coincide com o
arruamento já existente actualmente.
Alinhamento A2
O alinhamento A2 é uma nova acessibilidade que se está a criar e que tem por objectivo fundamental
retirar algum tráfego do centro da cidade, constituindo também uma acessibilidade melhorada à
estação a partir do lado Norte da cidade da Trofa (Ver parecer da CM da Trofa, em Anexo I).
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Estes movimentos e ainda os movimentos de passagem na direcção de Famalicão não terão que se
processar pelo centro da cidade descongestionando assim de alguma forma o nó do Catulo e a
passagem inferior na zona do ciclo.
Assim, este alinhamento tem início na rotunda 3, com ligação à EN 104. De salientar que este
alinhamento cruza a Variante ferroviária e a Linha do Minho, com recurso, respectivamente, a uma
passagem superior (PSR ao km 3+193.50) e uma passagem provisória. O seu traçado em planta é
composto por três curvas para a esquerda intercaladas por alinhamentos rectos.
De referir que para o alinhamento A2 foi inicialmente desenvolvido um traçado que se iria inserir num
arruamento existente nas Traseiras do Hospital.
Na fase de projecto de execução, a pedido da Câmara Municipal da Trofa e dado ter existido alguma
contestação ao traçado apresentado em Estudo Prévio, foi desenvolvida outra solução de menor
extensão, em que do lado Norte de Via Férrea, o novo arruamento se integra uma rua existente,
melhorando significativamente as condições actualmente existentes.
Alinhamento A3
O alinhamento A3 foi desenvolvido na perspectiva de criar uma melhor acessibilidade à estação e
interface da Trofa a partir da EN 104 para quem vem do lado nascente da cidade da Trofa.
Assim este alinhamento tem início sensivelmente no km 0+890 do alinhamento A1, servindo o seu
traçado inicial para permitir acessos à estação da Trofa, e restabelecer as ligações eliminadas pela
Variante ferroviária.
Ainda na sua fase inicial existe uma rotunda 4 que permite a ligação ao restabelecimento R6 e ao
interface da estação Trofa.
O traçado deste alinhamento não interfere com construções existentes apresentando, no entanto, ao km
0+530, uma grande proximidade a uma construção existente.
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O alinhamento é composto por duas curvas inversas intercaladas por três alinhamentos. Tem o seu
"terminus" na rotunda 3, através da qual se efectua a inserção deste alinhamento na EN 104.
Restabelecimento R1.1
A rua de Nossa Senhora de Fátima termina actualmente num impasse. Com a construção da rotunda 1
e do alinhamento A1 previu-se a construção do restabelecimento R 1.1 através do qual se dará
continuidade à rua de Nossa Senhora de Fátima, eliminando assim o impasse actualmente existente.
A construção deste restabelecimento vai obrigar a importantes movimentos de terras, com aterros e
escavações de altura significativa. Este restabelecimento cruza com a Via Férrea ao km 0+090
passando desnivelado sobre o túnel.
Restabelecimento R1.2
A construção da Variante ferroviária e da variante rodoviária (alinhamento A1) vai interromper a
ligação da Av. da Paradela com a rua Nicho Reguengo da Paradela. Com estes trabalhos a avenida da
Paradela fica com ligação a partir do alinhamento 1 melhorando substancialmente a acessibilidade a
esta avenida.
Por outro lado a rua Nicho Reguengo da Paradela torna-se um impasse, não garantindo assim a
continuidade na acessibilidade.
Para obviar esta situação optou-se por criar o restabelecimento R1.2 que faz a ligação da rotunda 1 do
alinhamento A1 com a rua Pinto Silva Porto, garantindo-se assim a circulação da rua Nicho Reguengo
da Paradela através deste restabelecimento.
Ao km 0+085 está previsto um cruzamento com vista a garantir a circulação existente.
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Restabelecimentos R2.1 e R2.2
O traçado da Variante ferroviária, ao km 2+867, intercepta o actual traçado da EN 104 pelo que foi
necessário prever o restabelecimento desta estrada tendo em conta o volume de tráfego que é servido
por esta infra-estrutura.
Nestas condições desenvolveu-se o restabelecimento R2.2 afim de garantir a circulação na EN 104
através da inserção de uma obra de arte, de forma a desnivelar o cruzamento entre o traçado rodoviário
e o ferroviário.
Assim, o restabelecimento R2.2 inicia-se na EN 104 (na proximidade da bomba de gasolina),
restabelece a EN 104 e termina na rotunda 2.
De salientar que os primeiros 100 m consideram apenas construção do passeio do lado direito da faixa
de rodagem. A partir daí sai do existente havendo necessidade de demolir quatro construções.
A construção do restabelecimento altera a circulação na zona da igreja passando a mesma a ter acesso
apenas pelo cruzamento ao km 0+080. Ao km 0+275 está previsto um entroncamento onde tem início
o restabelecimento R5, através do qual se garante a acessibilidade à rua Padre Américo. O
restabelecimento R2.1 é basicamente a continuidade do restabelecimento R2.2 através do qual se faz a
inserção na EN 104 a partir da rotunda R2.
Restabelecimento R3
O traçado apresentado tem por objectivo garantir o restabelecimento da EM 556-1 na zona de
Mosteiró junto ao início do túnel ferroviário.
A construção do emboquilhamento do túnel cria alguma interferência com este arruamento, pelo que
se propõe o seu restabelecimento numa extensão aproximada de 268 metros, melhorando
significativamente o traçado e o perfil longitudinal do troço actualmente existente. Mantém-se no
restabelecimento o entroncamento existente ao km 0+100 para permitir a acessibilidade às construções
existentes.

VOL. 2 - Relatório de Conformidade Ambiental do Projecto de Execução da Variante da Trofa (RECAPE)

64

Restabelecimento R4
A Rua Alfredo G. Machado, no seu extremo Nascente terá uma ligação à variante rodoviária
(alinhamento A1).
Contudo, na inserção desta rua com o alinhamento A1 verifica-se a existência de uma diferença de
cotas altimétricas de cerca de 1,0 metro o que obriga a efectuar o reperfilamento da rua Alfredo G.
Machado afim de permitir a inserção no alinhamento A1. A este reperfilamento num troço de 39
metros designamos neste projecto por restabelecimento R4.
O restabelecimento está fortemente condicionado pelos acessos às garagens das moradias actualmente
existentes. Contudo, apenas inviabilizará completamente um dos acessos, pelo que se propõe a
construção de um caminho paralelo, conforme referido a quando da descrição do alinhamento A1
Complementarmente haverá também de proceder ao recalcamento dos muros de vedação existentes no
confinamento com o alinhamento A1. De forma a manter os acessos existentes cortados pela
construção do alinhamento A1 está previsto o restabelecimento R7, ao Km 0+070.
Restabelecimento R5
A construção do restabelecimento 2.2 vai interromper a ligação da rua Padre Américo com a EN 104.
Desta forma foi prevista a construção do restabelecimento 5 que tem por objectivo restabelecer uma
nova ligação da Rua Padre Américo com a EN 104 através do restabelecimento R2.2.
Restabelecimento R6
Actualmente a Rua Arnaldo Gama tem ligação com o largo da Agra Velha, que será interrompida com
a construção das variantes rodoviária e ferroviária. De forma a dar continuidade à Rua Arnaldo Gama
foi previsto o restabelecimento R6 através do qual se prolonga a referida rua até à rotunda 4, junto ao
interface da estação.
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Restabelecimento R7
A construção da via ferroviária e rodoviária cortarão o acesso à Rua Alfredo G. Machado para quem
vinha do Largo da Agra Velha. Assim, foi previsto este restabelecimento 7 que permitirá esse acesso e
que aproveita o espaço existente ente duas moradias.
Este arruamento tem características de passeio pedonal, condições estas que permitem apenas acesso
rodoviário condicionado.
De referir que este arruamento não foi previsto em fase de Estudo Prévio, tendo sido apenas incluído
em fase de Projecto de Execução a pedido da Câmara Municipal da Trofa.
c) Traçado em Perfil Longitudinal
O traçado em perfil longitudinal dos alinhamentos e restabelecimentos, tem as seguintes
características:


Trainel mais inclinado

10,0%;



Trainel menos inclinado

0,12%;



Curva convexa

máxima

5000 metros;



Curva convexa

mínima

100 metros;



Curva côncava

mínima

200 metros;

máxima

5000 metros.



Curva côncava

De salientar que as curvas de raio menor (convexas ou côncavas), foram aplicadas nas zonas de
ligação aos arruamentos existentes e projectados, bem como nas zonas de passagem obrigatórias (túnel
do caminho de ferro, e passagens superiores ao caminho de ferro).
A maior inclinação, de 10%, encontra-se no restabelecimento 2.2 e deve-se a necessidade de garantir o
gabarit na passagem sobre a linha férrea. Nessa zona estão previstas curvas de concordância de raio
reduzido pelo que no estudo de sinalização esta situação foi considerada tendo-se preconizado
sinalização adequada conforme referido em parágrafo próprio.
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d) Perfis Transversais e Pavimentação
Para os alinhamentos e restabelecimentos considerados foram previstos seis perfis transversais tipo
para a plena via e um perfil tipo para as rotundas.
Assim, o perfil transversal tipo I, apresenta as seguintes características e é aplicável ao alinhamento
A1:


Faixa de rodagem

2x3,0; 2x3,25 metros;



Separador

1,0 metros;



Passeios

2,25 m. *

* o passeio tem 3.60m na zona do muro da Via Férrea)

Os perfis transversais tipo II e III, apresentam as seguintes características sendo apenas diferentes na
inclinação do talude de escavação que são respectivamente de 1/2 e de 2/1 (V/H).
O perfil tipo I utiliza-se nos alinhamentos A2 e A3 e nos restabelecimentos R1.2, R2.1, R2.2, R5 e R6.
O perfil tipo III aplica-se no restabelecimento R1.1.


Faixa de rodagem

2x3,5 metros;



Passeios

2,25 metros.

O perfil transversal tipo IV apresenta as seguintes características e utiliza-se no restabelecimento R4:


Faixa de rodagem

2x4,0 metros;



Passeios

1,0 metro.

O perfil transversal tipo V aplica-se ao restabelecimento R7 e apresenta as seguintes características:


Faixa de rodagem

2x3,0 metros;



Valetas

0,5 metros.
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O perfil transversal tipo VI aplica-se ao restabelecimento R3 e apresenta as seguintes características:


Faixa de rodagem

2x3,5 metros;



Bermas

1,0 metros.

As rotundas apresentam o seguinte perfil transversal tipo:


Faixa de rodagem

2x4,5 metros;



Passeios

2,25 metros.

O Projecto de Execução define tipos de estrutura dos pavimentos em função dos níveis de tráfego que
possam ser registados na situação mais desfavorável, em função da determinação da classe de tráfego
e da classe do solo de fundação. Uma refere-se ao alinhamento A1 e aos restabelecimentos R2.1 e
R2.2 e rotundas 1, 2, 3, e a outra refere-se aos restantes alinhamentos e restabelecimentos,
caracterizando-se para cada um deles as respectivas camadas de desgaste, regularização, base e subbase, e as regras de colagem e impregnação a adoptar.
Em todos estes arruamentos o acabamento do pavimento rodoviário é em betão betuminoso.
e) Movimento de Terras
No Quadro seguinte apresenta-se os volumes de movimento de terras que será necessário efectuar para
construção dos arruamentos / restabelecimentos:
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Quadro 3.2 – Volumes de Movimento de Terras
Volume Escavação (m3)

Volume Aterro (m3)

Alinhamento A1
Alinhamento A2
Alinhamento A3
Restabelecimento 1.1
Restabelecimento 1.2
Restabelecimento 2.1
Restabelecimento 2.2
Restabelecimento 3
Restabelecimento 4
Restabelecimento 5
Restabelecimento 6
Restabelecimento 7
Rotunda 1
Rotunda 2
Rotunda 3
Rotunda 4

14.867
4.327
4.703
14.228
2.668
364
163
1.808
494
256
1.979
467
10.562
11
1.179
2.441

22.305
2.988
704
7.057
0
0
13.983
330
494
576
375
7
1.556
6.308
703
108

Total

60.517

57.494

Restabelecimento

3.1.3.7 Estação de Trofa
A solução arquitectónica/urbanística apresentada para a estação da Trofa, assenta fundamentalmente
na intenção de conciliar questões de vários níveis e ordens, como sejam as funcionais, construtivas e
sobretudo de integração no novo contexto urbano, por forma a assegurar desde já, e através de uma
grande permeabilidade de leitura e de circuitos, uma inter-relação com a malha edificada, que conviva
e se harmonize com a nova igreja da Trofa e com a proximidade do Metro, sem afectar minimamente a
dignidade do espaço envolvente.
Pretende-se assim, explorar num sentido positivo e gerador de sinergias urbanísticas e de
desenvolvimento municipal, os condicionalismos sempre presentes pela existência da Via Férrea, mas
de modo a criar condições de utilização por todos os meios, quer ferroviários, quer rodoviários, bem
como de usufruto da população, numa clara indicação da vertente de desenvolvimento que se objectiva
atingir, não só pelos investimentos públicos, mas também, criando oportunidades ao investimento
privado, numa dinâmica própria de um novo concelho apostado em gerir criteriosamente os seus
interesses e património.
Assim, a solução da estação em viaduto, estrategicamente colocado em relação à morfologia dos
terrenos, permite um posicionamento desnivelado, com o qual se obtém uma plena ligação entre os
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dois lados da linha férrea, sendo a mesma potenciada pela inserção rodoviária, através de um interface,
que centraliza e distribui os diversos meios de transporte utilizados pelos utentes na sua ligação ao
serviço ferroviário, nomeadamente, pela criação de acessos verticais directos com as plataformas de
passageiros, e pelo posicionamento quer dos transportes públicos, quer pela possibilidade de
estacionamento de viaturas privadas.
No desenvolvimento do projecto da estação/viaduto foram desenvolvidos os projectos de Arquitectura,
de Estabilidade, bem como os restantes projectos de especialidades necessários.
3.1.3.8 Obras Acessórias
a) Considerações gerais
As obras acessórias do projecto da Variante da Trofa são fundamentalmente as relativas a:
 Serviços afectados;
 Construção dos muros de suporte ou de espera;
 Recalçamento de muros de fundações de obras de arte existentes;
 Vedações dos terrenos propriedade dos caminhos de ferro pela poligonal de expropriação;
 Infra-estruturas de sinalização e telecomunicações;
 Projecto das intervenções resultantes das recomendações do Estudo de Impacte Ambiental.
Relativamente a estas obras, na fase de Projecto de Execução, foram desenvolvidas as acções que se
indicam a seguir.
b) Serviços Afectados
Para desenvolvimento do respectivo projecto foram solicitados a todas as empresas concessionárias os
elementos de infra-estruturas em toda a extensão de interferência do projecto da Variante em causa.
A partir destes elementos foram detectadas as possíveis interferências e desenvolvidos os respectivos
projectos de execução.
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Com base nesses elementos, em reconhecimento de campo, efectuou-se uma completagem dessa
informação a fim de se obter um levantamento tão completo quanto possível das infra-estruturas dos
serviços existentes.
Com estes elementos efectuou-se uma avaliação exaustiva dos serviços que possam ser afectados
pelos trabalhos de remodelação do troço em causa. Foi elaborado um processo com toda a informação
sobre os serviços afectados, que servirá de base para a definição das soluções a adoptar para cada
serviço afectado.
Durante o desenvolvimento deste estudo foram mantidos contactos com as várias entidades
concessionárias destes serviços afim de se obter destes atempadamente a aprovação das soluções
propostas.
Basicamente os serviços afectados que forem detectados referem-se às infra-estruturas de gás, rede de
abastecimento de água, rede de drenagem, como referido anteriormente foram desenvolvidas soluções
para ultrapassar estas interferências que foram acordadas com as respectivas entidades gestoras e que
serão implantadas no decorrer da obra.
Desta análise, verificou-se a existência de interferência com:


Uma conduta adutora de água de DN 600;



Duas condutas de gás;



Uma conduta de drenagem residual doméstica DN 280.

Conduta Adutora de Água
Da análise efectuada foi detectado um ponto de conflito da variante da Trofa da Linha do Minho, com
a conduta adutora em ferro fundido dúctil DN 600 da empresa Águas do Cavado, no troço de
cruzamentos da E.N. 104 com o novo traçado ferroviário.
Assim, para o troço de interferência detectado, e de comum acordo com a proposta da empresa Águas
do Cavado, a solução passa pelo rebaixamento da conduta existente. Nesta solução, que tem a
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vantagem de permitir a utilização da tubagem existente, assim que se construir primeiro um by-pass
temporário, de forma a salvaguardar o abastecimento da zona em estudo.
Deste modo, será efectuado o rebaixamento da conduta existente numa extensão de cerca de 180
metros e a instalação prévia de um by-pass que funcionará durante o reperfilamento da conduta, numa
extensão de cerca de 320 metros, em tubagem flexível de Polietileno de Alta Densidade de diâmetro
200 mm.
De referir que esta solução foi acordada com a empresa gestora desta infra-estrutura, a empresa Águas
do Cavado, que será responsável pela execução do trabalho sendo estes custeados pela REFER.
Condutas de Gás
Na zona onde se detectou a interferência da construção do traçado ferroviário com a conduta de água
atrás referida, detectou-se também interferência com duas condutas de gás da Portgás, sendo uma
conduta de DN 300 e outra de DN 110.
Conforme acordado com a Portgás, as condutas serão desviadas pela Portgás por forma a ultrapassar
as interferências, antes do inicio das obras da variante.
Conduta de Drenagem Residual Doméstica
No troço de desvio da Ribeira da Paradela existe um colector de águas residuais domésticas, que
acompanha longitudinalmente o traçado da ribeira.
Esta conduta é em polietileno de alta densidade de DN 280 e será reposicionada em articulação com os
trabalhos de desvio da linha de água.
c) Muros de Suporte ou de Espera
As obras consideradas são constituídas pelos muros ou paredes de suporte dos taludes de escavação e
aterro confinantes da via em projecto.
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O Projecto de Execução destas estruturas foi desenvolvido tendo por base o traçado definido para a
Via Férrea e admitindo a definição de taludes de escavação e de aterro verticais, correspondendo a
uma situação em que se não considerou a possibilidade de realizar uma expropriação superior à
necessária para a instalação da plataforma da via. Apenas se admitiu a possibilidade de uma ocupação
temporária dos terrenos limítrofes, numa largura de cerca de 3 m, para ambos os lados do corredor
definido para a instalação da plataforma da via. Em relação a esta solução, definiu-se também uma
alternativa que poderá ser adoptada se for admitida uma largura de expropriação superior à necessária
para a instalação da plataforma da via.
No dimensionamento das estruturas previstas, as prescrições regulamentares consideradas foram as
seguintes:
 Regulamento de segurança e acções para estruturas de edifícios e pontes (RSAEEP);
 Regulamento de estruturas de betão armado e pré-esforçado (REBAP);
 ENV 206;
 ENV 1992-1: 1992 “Projecto de estruturas de betão – Parte 1 – 1: Regras gerais e regras gerais
para edifícios”. CEN;
 ENV 1997-1: 1994 “Eurocódigo 7 – Projecto geotécnico”. Parte 1: Regras gerais. CEN.
No que diz respeito a materiais foram previstos os seguintes:
 Betão da classe C16/20 na regularização de fundações;
 Betão da classe C20/25 na passagem hidráulica, nos muros de suporte e nas cortinas
monoancoradas;
 Aço A400 NR nos elementos de betão armado.
Solução Proposta
A solução das estruturas de suporte foi condicionada pelo actual conhecimento das condições
geológico-geotécnicas envolventes e pela restrição da largura de expropriação à necessária para a
instalação da plataforma.
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O condicionamento da largura de expropriação atrás referido e a limitação a uma largura adicional
reduzida de ocupação temporária levou à definição de cinco tipos diferentes de estruturas a adoptar
consoante os dados da prospecção geotécnica, as alturas dos taludes de escavação em relação ao topo
do vale ou as alturas dos taludes de aterro acima do terreno limítrofe, e as condições de fundação. No
Projecto está definido que a solução a adoptar em cada zona específica.
A drenagem destes muros foi assegurada pela adequada instalação de mantas drenantes e de geodrenos
horizontais e/ou verticais.
d) Vedação dos Terrenos
No desenvolvimento do projecto foram definidos os limites dos terrenos propriedade dos REFER, EP,
pela poligonal de expropriação, e as respectivas soluções de vedação a instalar.
No âmbito dos trabalhos da implantação e definição da vedação foi também prevista a localização dos
portões de acesso à via.

3.1.3.9 Integração Paisagística e Arranjos Exteriores
a) Introdução
O Projecto de Execução de espaços exteriores que se apresenta para a envolvente da Variante da
Trofa, visa a qualificação de toda a área de intervenção, o enquadramento da nova linha ferroviária,
das novas vias rodoviárias e obras de arte, bem como a valorização estética e ambiental da zona da
cidade intervencionada.
Desta forma, a intervenção paisagística visa vários tipos de espaços:


A criação de áreas de protecção e enquadramento ao espaço canal da Via Férrea, de modo a
diminuir o impacto visual desta nova via no interior do tecido urbano, e estabeleça
continuidades com a envolvente existente;
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A criação de percursos pedonais ao longo das novas vias e restabelecimentos de circulação
projectados, assegurando a circulação dos peões na nova malha urbana, sendo por vezes
necessário o recurso a rampas e passagens superiores, como seja o caso junto à saída do túnel
ferroviário na zona da Paradela.

Da implantação da nova malha urbana e de novos equipamentos como seja o novo interface, surgem
espaços com alguma dimensão, que necessitam de soluções compatíveis com o tecido existente e
planeado quando se inserem em zonas consolidadas ou nas restantes áreas, de soluções dinamizadoras
dos espaços de modo a torná-los atractivos e futuros pólos de fixação dos utentes.
Nas secções seguintes procede-se à caracterização das soluções propostas em termos de medidas
cautelares, estrutura dos pavimentos, mobiliário urbano, revestimento vegetal, áreas de estadia,
modelação da rede viária e consolidação e defesa de taludes.
b) Medidas Cautelares
Nos espaços exteriores públicos é indispensável preservar as espécies arbóreas e arbustivas sempre
que possível.
Deve-se organizar convenientemente o desenvolvimento dos trabalhos, de modo a salvaguardar
valores patrimoniais presentes, tais como vegetação arbórea, solos e outras pré-existências edificadas e
viárias, através da adopção de medidas cautelares, minimizadoras de alguns impactos da obra.
Neste sentido, propõe-se como medidas os seguintes trabalhos:


A desmatagem e a decapagem a 0,10 m de profundidade das zonas onde se realizem
movimentos de terras (aterro / escavação) e compactações (vias, caminhos, estadias, linhas de
água a rectificar, etc.), e que tenham solos férteis;



As terras vivas provenientes da decapagem a reutilizar nas áreas de revestimento vegetal,
serão arrumadas em pargas, de acordo com as especificações do pormenor desenhado e
colocadas no local a definir pela fiscalização.
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Nas zonas com vegetação arbórea a preservar, quer devido às espécies que as constituem, quer pelo
seu porte, devem ser vedadas com uma vedação de obra, de modo a que estas áreas não sejam
destruídas com o decorrer da obra, nem sirvam como estaleiro e depósito de materiais.
A linha de água existente na área de intervenção deve ser limpa da vegetação existente no seu interior,
e nas áreas adjacentes aos seus muros.
c) Estrutura dos Pavimentos
Relativamente aos pavimentos para circulação de peões foram considerados os seguintes tipos:


Os pavimentos dos passeios do alinhamento A1serão em cubos de granito 7x5x5 cm, podendo
em algumas situações a definir posteriormente intercalar com cubos, lajes de granito e cubos
de calcário;



Zonas com circulação mista os pavimentos serão em cubos de granito 10x10x10 cm;



Na área envolvente ao interface o pavimento será em lajes de granito, cubos de granito e cubos
de calcário;



Nos restantes restabelecimentos e alinhamentos os pavimentos serão em blocos de betão tipo
Unida Soplacas refª 200.

Estes pavimentos visam a criação de motivos de composição que estabeleçam ritmo aos percursos e
individualizem os vários espaços tornando-os visualmente agradáveis, como áreas de passagem ou
estadia.
d) Mobiliário Urbano
O mobiliário urbano proposto (bancos, papeleiras, bebedouros, porta bicicletas, candeeiros limitadores
de trânsito, vedações, pontes, etc.) são elementos que visam qualificar urbanisticamente as várias
zonas propostas, com carácter de recreio activo e passivo, tornando-as visualmente atractivas como
locais de passagem e permanência.
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d) Revestimento Vegetal
O revestimento vegetal proposto refere-se à plantação de árvores de alinhamento ao longo dos
arruamentos com largura suficiente para se colocar caldeiras e ficar com espaço de circulação para o
peão e para a colocação de infra-estruturas. As árvores de alinhamento proporcionam zonas de
alternância sol / sombra ao longo dos passeios a poente de modo a criar condições edafo-climáticas
mais amenas para o peão.
As áreas ajardinadas de protecção e enquadramento serão plantadas com vegetação de carácter
ornamental, integrando contudo espécies arbóreo-arbustivas e herbáceas da flora local. Entre estas
destaca-se o carvalho roble (Quercus robur), o Acer pseudoplatanus, o Freixo (Fraximus angustifolia),
Tilias e Castanheiros, etc. associados a vários arbustos da associação. A Catalpa, os Lodãos, as Olaias
e o Ligustrum lucidum são outras das espécies utilizadas como árvores de alinhamento.
As rotundas projectadas serão espaços ajardinados onde predominam as áreas relvadas pontuadas com
árvores de pequeno porte e alguns arbustos e herbáceas, tendo em atenção os ângulos de visibilidade
do automobilista de forma a garantir as normas de segurança.
A utilização também de materiais inertes, é uma forma de se obter soluções diferentes visualmente
agradáveis na nova malha urbana projectada.
A plantação de árvores e arbustos junto ao canal da Via Férrea, respeita as normas de segurança desta,
quanto aos afastamentos obrigatórios da catenária.
Lateralmente ao restabelecimento R1.1 e entre este e o alinhamento A1, está previsto o revestimento
desta zona com hidrosementeira, devido às inclinações que esta área apresenta.
Lateralmente ao restabelecimento R2.2, propôs-se também uma hidrosementeira de modo a minimizar
os custos, numa área que pela sua localização poderá ser ocupada com edificações.
Todas as áreas com revestimento vegetal, serão regadas automaticamente, de modo a que estes se
mantenham visualmente agradáveis e a reduzir os custos de manutenção, em mão-de-obra e economia
de água.
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f) Áreas de Estadia
As áreas de estadia previstas são:


Junto ao troço final do alinhamento A1, zona envolvente da Paradela, resultando do espaço
existente entre este alinhamento e o canal da Via Férrea do lado Nascente desta. Do lado
Poente estabelece-se a continuação deste percurso pedonal que passa sobre o fim do túnel
ferroviário ligando a Av. da Paradela à rua do Nicho Reguengos de Paradela, restabelecendose deste modo a ligação interrompida pelo traçado do caminho de ferro.
Nesta zona foi previsto o acesso de veículos de emergência à Via Férrea através de uma rampa
com entrada por um percurso misto onde se encontra também o acesso à passagem superior de
peões por escadas e rampas.
O mobiliário urbano previsto, bancos e iluminação decorativa com candeeiros com 4 m de
altura fornece a este espaço condições de estadia e segurança para os utentes. Os bancos
previstos são do tipo Zar da Fundició Dúctil Benito.



Junto ao fim do restabelecimento R2.2 do lado Sul, onde o troço da EN 104 sofreu uma
alteração de percurso. Daqui resulta um espaço entre o arruamento, as edificações existentes e
o início da linha de água a céu aberto, que permite a criação de um espaço praça envolvido por
zonas verdes que o interiorizem das vias adjacentes. Este espaço será também equipado com
mobiliário urbano, estabelecendo uma leitura uniforme dos novos espaços projectados.



Na envolvente directa do interface surge um espaço amplo com características de praça com
capacidade de absorver o fluxo de peões gerado pela nova estação e pela via do metro de
superfície. O desenho de pavimento proposto visa transpor para este a forma do edifício
estabelecendo uma continuidade entre o interior e o exterior da estação. Nesta zona prevê-se
bancos cuja localização funciona como mais um elemento decorativo da praça. Os bancos
serão em granito sem costas com 3,00 m e 1,40m de comprimento. A norte da estação surge o
terminal rodoviário e a Sul um estacionamento de superfície que complementa as necessidades
da população em termos de transportes. O terminal rodoviário confina com a linha de água,
que não é só um limite físico, mas tem uma função estética como elemento marginal do
terminal, a colocação de uma ponte, permite estabelecer ligação com o restabelecimento R2.2,
e a zona da Igreja.
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g) Modelação da Rede Viária
As vias rodoviárias propostas e os restabelecimentos apresentam em termos de traçado duas situações
distintas. Parte situam-se em zonas de tecido urbano consolidado como seja o caso dos
restabelecimentos R2.1, R2.2 e R4, o início do alinhamento A1 e parte do alinhamento A2, que
delimitando as vias dos dois lados, condicionam o espaço disponível para os passeios e por vezes para
a largura da própria via.
As restantes situam-se em zonas sem edificações cujos terrenos se encontram sem qualquer tipo de
ocupação, a não ser a existência de algumas culturas, existindo assim maior liberdade no tratamento da
envolvente à via.
O perfil longitudinal das vias teve em atenção o terreno existente estabelecendo ligações com vias
existentes ou projectadas com inclinações não muito acentuadas e estabelecendo taludes de
concordância de aterro ou escavação com o terreno adjacente às vias, nas zonas sem edificações.
h) Consolidação e Defesa de Taludes
Como elemento de protecção imediata, no decurso dos trabalhos prevê-se em situações definidas em
obra a utilização de uma hidrosementeira com um estabilizador de solo, do tipo Curasol Hoeschst
(com uma aplicação de 30 g/m²), ou produto equivalente, que sirva para consolidação dos taludes
sempre que estes apresentem inclinações acentuadas que originem o seu erosconamento.
Sempre que seja necessário é possível o recurso à construção de muros de suporte, obras especiais de
drenagem interna nos taludes de escavação ou pela utilização de vegetação tradicional de fixação das
margens dos cursos de água.
3.1.3.10 Instalações Fixas de Tracção Eléctrica
O projecto foi desenvolvido em obediência com o projecto de via fornecido havendo a preocupação,
ao elaborá-lo, de incluir nos desenhos indicações que possam ser úteis para a preparação dos
equipamentos e desenvolvimento do Projecto de Execução, dando um conhecimento tão exacto quanto
possível das instalações a executar e dos materiais a aplicar.
VOL. 2 - Relatório de Conformidade Ambiental do Projecto de Execução da Variante da Trofa (RECAPE)

79

Em geral a altura do FC (fio de contacto) é de 5,50 m e a abertura da catenária será de 1,40 m. As
ligações à terra são feitas através de um cabo de alumínio-aço de 93,30mm2 ligando todos os postes
conforme estabelecido pelo “sistema de terras tradicional” definido na IT-C-034.
O isolamento da catenária é do tipo "zona terrestre" com excepção do túnel em que é do tipo “zona
marítima”.
Na Estação, por razões estéticas, utilizaram-se isoladores sintéticos.
Nos apoios 21-33 e 21-34 foram utilizados isoladores sintéticos devido à proximidade da PS.
A interligação a montante e a jusante deste troço a electrificar foi executada com base nos projectos de
ligação fornecidos pela REFER.
A piquetagem foi estudada de modo a haver uma sequência natural de vãos e respeitando o definido na
IT-C-034.
O desalinhamento definido para o FC teve em conta o definido na IT-C-034.
A forma utilizada para as medições dos vãos é a seguinte:


Sobre o carril exterior da curva - Via única;



Sobre o raio interior da via exterior a partir do eixo central das vias - Via dupla.

Considera-se que o CS e FC são instalados sobre o mesmo plano vertical.
O plano de contacto catenária/pantógrafo é horizontal, sem flecha inicial. O valor das forças tensoras
considerado para o FC e CS é de 1000 Kgf e mantido constante com aparelhos tensores para as
temperaturas de –5 oC a +60oC.
Apesar do traçado existente ser para velocidades, inferiores a 120 km/h, considerou-se uma catenária
do tipo LP3 (IT-C - 034). No entanto, no túnel, preconizou-se uma catenária do tipo LP2 (V≤140
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km/h) por forma a salvaguardar a guarda de ar dos antibalançantes quanto à compressão sem
necessidade de abertura de nichos no interior do túnel.
Os lanços de catenária instalados no túnel têm excepcionalmente um comprimento superior a 750 m.
Na realização da piquetagem deverá ser tido em conta os elementos constantes neste projecto. No
entanto, se possível, deverá ser verificada a implantação dos apoios em relação à via. O rebaixamento
do FC foi efectuado atendendo à permilagem considerada na (IT-C-034).
3.1.3.11 Programação Temporal Estimada das Fases de Construção e Exploração
O prazo estimado para a fase de construção da Variante da Trofa é de dois anos. O ano horizonte
considerado para o projecto foi 2020.
3.2 Estudos e Projectos Complementares
De forma a dar cumprimento às condições estabelecidas na DIA apresentam-se em volumes próprios
os projectos relativos ao ruído e os estudos relativos ao sistema de drenagem, viaduto, traçado,
terraplenagens, o estudo do túnel e o estudo geológico e geotecnico, assim como os estudos relativos
aos arranjos exteriores e integração paisagística e obras acessórias.
3.3 Condicionantes da DIA
A Declaração de Impacte Ambiental da Variante da Trofa apresenta um conjunto de medidas a incluir
na fase de Projecto de Execução, de minimização de impacte ambiental para a fase de construção e de
exploração e medidas a incluir no âmbito do plano geral de monitorização.
No sentido de verificar a conformidade do PE com a DIA, optou-se por classificar as medidas nas
seguintes categorias:


PE – Condicionantes e Medidas de Projecto;



EC – Estudos Complementares;



MC/ME – Medidas a implementar na Fase de Construção e Fase de Exploração;



PM – Plano de Monitorização.
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No Anexo II apresenta-se a análise completa da conformidade de todas as medidas de minimização,
planos de monitorização e condicionantes ao Projecto de Execução, propostas na DIA.
No Quadro 3.3 apresenta-se uma síntese efectuada relativamente à conformidade das condicionantes
do PE com a DIA.

Quadro 3.3 – Condicionantes e Medidas Propostas na DIA
e Consideradas no Projecto de Execução
Condicionantes e Medidas Propostas na DIA

1) Alterar o projecto do viaduto da nova estação,
de modo a reduzir a sua extensão, até que a altura
livre sob o mesmo atinja 1,90 m

2) Os projectos de limpeza e alteração de linhas
de água, afectadas na fase de construção, devem
obedecer a critérios ambientais (reposição da
situação anterior à afectação e utilização de
metodologias e técnicas propostas no “Guia de
Requalificação e Limpeza de Linhas de Água”,
INAG)

3) O projecto de drenagem deve prever um
sistema de retenção / decantação nos locais mais
sensíveis, nomeadamente nas saídas do sistema
de drenagem para as linhas de água existentes

4) Executar todos os órgãos de drenagem
necessários, mesmo que provisórios, de forma a
garantir condições de trabalho adequadas. Os
métodos construtivos devem merecer especial
atenção nas zonas de encontro das obras de arte,
visto tratarem-se de zonas de escoamento
preferencial
5) Túnel: Apresentar os métodos relativos aos
tratamentos a aplicar nos maciços e zonas de
maior fragilidade

Verificação de Conformidade
Esta recomendação encontra-se
incluída no Projecto da Via Férrea
– Volume III, Desenho n.º 0189PE-VIF-D3504 e no Projecto do
Viaduto – Volume IX 2.1,
Desenho n.º 0189-PE-AO-D2002
O projecto de Arranjos Exteriores
e o Projecto de Drenagem
contemplam a adopção de
metodologias
e
técnicas
consentâneas
com
critérios
ambientais (Volume XII e V). Na
fase de construção e após a
conclusão dos trabalhos o
Empreiteiro terá que adoptar
critérios consentâneos com o Guia
de Requalificação e limpeza das
Linhas
de
Água”.
Estes
pressupostos constam do CE da
obra na fase pós término.
Nos pontos de descarga dos
caudais de linhas de água foram
previstas zonas de dissipação de
energia – projecto de Drenagem
Volume V, Desenhos nºs 189-PEDRE-D6207
e
189-A
monitorização proposta, para a
fase de exploração, determinará a
necessidade de introdução de
bacias e o momento. Para a fase
de construção está prevista a sua
implementação no âmbito do CE
Os
órgãos
de
drenagem
definitivos constam do Projecto
de Drenagem – Volume V e
Volume VIII.1. Os órgãos
provisórios
terão
que
ser
considerados pelo Empreiteiro
durante a obra
As metodologias e procedimentos
a adoptar sobre os tratamentos a
aplicar nos maciços contam do

PE

EC

X

X

PM

X

X

X

X
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Após os estudos de deformações limite, ajustar o
modelo construtivo de modo a nunca ultrapassar
os valores de deformação limite definidos
Apresentar um plano de fogo de forma minimizar
os efeitos negativos das explosões e
sobrescavação exagerada
Instrumentação das estruturas mais sensíveis com
sismógrafos de forma a se poderem medir as
vibrações induzidas pelas explosões e
acompanhar a evolução das dos níveis das
mesmas;
Impermeabilização do túnel devendo ser
adoptados sistemas de drenagem que permitam a
eliminação de subpressões hidroestáticas que
possam
vir
a
instalar-se
na
zona
impermeabilizante do túnel

6) Articular o Projecto de Drenagem da obra com
o sistema de drenagem do túnel

7) Alterar o projecto de desvio / canalização, da
ribeira da Paradela de modo a atenuar a curvatura
para o acesso à respectiva passagem hidráulica,
criando uma curvatura mais larga na margem
direita, imediatamente antes da entrada na
referida passagem hidráulica
8) A REFER deve prever que as instalações
sanitárias, ou outras associadas à nova estação e
interface, estejam ligadas a sistemas de
tratamento de efluentes, quer se tratem de
equipamentos de carácter colectivo ou outros,
especificamente previstos para o efeito, da
responsabilidade do promotor
9) Instalação de detectores de incêndio;
Instalação de um adequado sistema de
monitorização da qualidade do ar que permita
activar sistemas de alarme e de intervenção em
situações em que sejam excedidos valores limites
fixados na legislação, designadamente para CO e
NO2

10) Adoptar medidas que permitam a absorção
sonora. Estas devem contemplar não só os
emboquilhamentos mas também em todo o túnel
Adoptar medidas de minimização entre o km
1+658 e o final do traçado. Colocar pavimento
poroso ou resiliente (betuminoso com borracha)
11) No revestimento vegetal dos taludes devem
ser usadas espécies características da região
Proceder a uma correcta manutenção do
revestimento vegetal substituindo em tempo útil
os exemplares enfermos ou de deficiente

Estudo do Túnel (Volume VI,
cap. 5.12 e 5.13). O empreiteiro
terá que fornecer os elementos
necessários e respectivo plano de
fogo tendo em conta o CE da obra
e
os
procedimentos
de
monitorização a adoptar. O
empreiteiro terá que adoptar
procedimentos relacionados com
a monitorização e instrumentação
do túnel. Consta do CE e do
estudo do túnel (Volume VI)

Em termos de solução final a
drenagem do túnel está articulada
com o sistema de drenagem da
plataforma ferroviária (Volume
V, desenho nº 189-PE-DRD2604). Em fase de construção o
Empreiteiro deverá acautelar a
implementação da medida
Contemplado no Projecto de
Execução do desvio da linha –
Volume XVI, Desenho nº 0189PE-SAF-D8050

Esta medida encontra-se prevista
no projecto através da rejeição de
efluentes para as infra-estruturas
da rede pública (Volume IX.5,
desenho nº 189-PE-DRE-D6004)

Previsto no PE para a fase
definitiva
a
instalação
de
detectores de incêndio no interior
do túnel (Volume VI.1 desenho nº
189-PE-ELE-D6800) e sistemas
de ventilação (Volume VI.1
(desenho
nº
189-PE-ACVD4100). Medida contemplada no
Plano de Monitorização do
RECAPE, capítulo 4
Medida contemplada no Projecto
de acondicionamento acústico e
vibrático (Volume VI.1desenho nº
0189-PE-VIF-D3600)
Medida constante do projecto das
Barreiras Acústicas (Volume 3 do
RECAPE)
Medida contemplada no projecto
de
arranjos
exteriores
e
terraplenagens (Volume XII, cap.
2.1.2.1 e 2.3 e Volume 4 do
RECAPE)

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
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desenvolvimento e evitando o crescimento de
espécies infestantes
11) Construir passagens inferiores, superiores ou
agrícolas que concretizem os convenientes
restabelecimentos e acessos
12) Nas várias PS existentes ao longo das
diversas linhas devem ser colocados painéis de
protecção sobre a via, para que não seja possível
estabelecer contacto com as catenárias a partir
dessas passagens

Estão previstos no Projecto
Volume X (Arruamentos e Obras
de Arte) as soluções que garantem
os restabelecimentos e acessos
Medida de protecção prevista no
projecto de Obra de Arte (Volume
X, desenho nº 0189-PE-TERD2840)

X

X

X

X

a) Condicionantes de Projecto
Da análise do Quadro 3.2 verifica-se que as principais medidas e condicionantes a ter na elaboração do
Projecto de Execução foram contempladas pelo proponente, verificando-se assim, a sua conformidade
com a DIA.
b) Fase de Construção
Durante a fase de construção o cumprimento, por parte do proponente, REFER, e do Empreiteiro, das
medidas que constam do projecto do ruído (Volume 3) e das medidas que constam do caderno de
encargos ambiental da obra apresentado no Volume 4 designado por “Cláusulas Ambientais a
Integrar no Caderno de Encargos da Obra - Especificações Técnicas relativas à Implementação
e Cumprimento das Condicionantes Ambientais do Projecto” determinam, através do PGAO
(Plano Geral de Acompanhamento Ambiental da Obra) a conformidade do PE com os critérios
estabelecidos na DIA.
De facto entre os documentos a apresentar pelo empreiteiro e a aprovar pelo dono de obra e
fiscalização merecem destaque os relacionados com o plano geral de acompanhamento ambiental da
obra (medidas da fase de construção e referidas no caderno de encargos) e com a localização dos
estaleiros e outras infra-estruturas de apoio à obra que devem ter em atenção a carta de condicionantes
ambientais (ver Figura 3.8 relativa à carta de condicionantes).
O plano geral de acompanhamento ambiental da obra será apresentado pelo empreiteiro, após a
adjudicação da obra e antes do início dos trabalhos, contendo os aspectos que se reportam à
minimização dos impactes sobre a área de intervenção do projecto.
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Também as medidas que constam da DIA e relativas à gestão de resíduos serão consideradas no
PGAO pelo que o empreiteiro terá que o apresentar um plano sobre resíduos dando deste modo
conformidade à DIA
Para avaliar a conformidade da localização de estaleiros e outras infra-estruturas é apresentada a carta
de condicionantes da obra a qual faz parte das claúsulas ambientais do CE que o empreiteiro terá que
cumprir. Todavia, o empreiteiro terá que proceder à indicação dos locais de estaleiro e locais de
depósito, devendo assinalar as condicionantes em termos de gestão do território.
Face às incertezas que rodeiam os estudos arqueológicos, é de referir que se encontra contemplada a
obrigação do empreiteiro incluir na sua equipa técnica um arqueólogo e implementar diversas medidas
como o acompanhamento arqueológico da obra.
O cumprimento desta medida assim como as que constam das claúsulas ambientais integradas no CE
como sejam:
a) Prospecção arqueológica das áreas de estaleiros e outras áreas funcionais da obra,
nomeadamente áreas de empréstimo e de depósito de materiais;
b) Acompanhamento por arqueólogo das obras de construção da ferrovia, com os seguintes
objectivos: observar eventuais revolvimentos de solos executados no decurso da obra que
possam revelar vestígios de interesse arqueológico; garantir a aplicação caso-a-caso das
medidas indicadas no Quadro 6.1 do EIA; executar os registos gráficos e fotográficos que se
considerem adequados;
c) Locais identificados:
i.

N. Ref: 1 – km 0+848 – registo documental e fotográfico;

ii.

N. Ref: 2 – km 2+531 – acompanhamento arqueológico das operações de desmatação
e escavação, na fase de construção;

iii.

N. Ref: 3 – km 2+654 – aplicação de soluções que diminuam o impacte visual e
acústico, eventualmente através de uma intensificação de barreira vegetal;

iv.

N. Ref: 4 – km 2+774 – registo do imóvel (memória descritiva, registo gráfico e
fotográfico);
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v.

N. Ref: 5 – km 2+884 – deve fazer-se o registo exaustivo deste imóvel (memória
descritiva, registo gráfico e fotográfico), tanto no interior como no exterior (a analisar
em fase de obra por parte do empreiteiro).

d) Os acessos a melhorar ou a construir de raiz, bem como as áreas de estaleiro, devem ser alvo
de prospecção arqueológica sistemática. Os resultados obtidos devem ser incluídos numa carta
de condicionantes, de forma a salvaguardar a preservação de eventuais vestígios arqueológicos
existentes;
e) Os sítios patrimoniais listados no EIA, sítios 3, 4 e 5, devem ser propostas medidas que
minimizem o presumível impacte visual nos mesmos, através por exemplo da implantação de
tapumes e/ou elementos arbóreos.
serão cumpridas pelo empreiteiro durante a fase de construção, o que determina a conformidade com
DIA. Refere-se ainda que, de acordo como o DL 270/99, de 15 de Julho, todos os trabalhos a realizar
no âmbito do património devem ser comunicados e autorizados pelo IPA.
No que diz respeito à alteração proposta pela CM da Trofa, relativamente ao alinhamento A2, estrada
destinada a reorganização do trânsito rodoviário, apresenta-se em Anexo o parecer do município. No
âmbito deste RECAPE procedeu-se a uma reavaliação dos impactes e redefinição das medidas
minimizadoras, conforme apresentado no capítulo 3.4 e no projecto do ruído (Volume 3).
Relativamente à actual linha, de acordo com informações prestadas pela Câmara Municipal da Trofa,
após a entrada ao serviço da Variante, a área hoje ocupada pela linha do Minho será integrada no
tecido urbano existente ou a projectar.
No caso de ser integrada no tecido urbano existente, nomeadamente entre a zona do Parque da
Senhora das Dores e a actual estação, será aproveitada para integrar a linha do Metro do Porto com os
espaços públicos marginais no sentido de requalificar a imagem urbana desta área e criar espaços
públicos de lazer sustentado num corredor verde entre o Parque da Senhora das Dores e o Rio Ave a
Norte. Os impactes resultantes destas intervenções de requalificação e inserção da linha serão,
certamente, positivos e significativos uma vez que se melhora a situação actual.
Nas áreas não consolidadas, está prevista a elaboração de Planos de Urbanização e Planos de
Pormenor para as áreas envolventes à linha, onde se considera que estas sejam integradas como vias
estruturantes para a organização de uma nova centralidade.
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Quanto ao destino a dar aos materiais resultantes da desactivação da superestrutura, serão
transportados para os estaleiros da REFER, no Entroncamento. Este procedimento é comum para todas
as obras da REFER.
Por fim, no que respeita à bacia de retenção / tratamento das águas do túnel, durante a fase de
construção poderão eventualmente ocorrer no emboquilhamento Norte caudais com algum teor de
lamas, pelo que junto a este emboquilhamento de entrada do túnel, em fase de obra, deverá avaliar-se a
necessidade de efectuar uma bacia para retenção desses caudais, afim de garantir a sedimentação das
lamas e só após essa fase de tratamento é que os caudais poderão ser lançados para as linhas de água
adjacentes.
Sempre que necessário, as lamas acumuladas serão encaminhadas para vazadouro autorizado ou então
serão contratadas empresas especializadas, devidamente licenciadas, para o efeito. A bacia será
desactivada após a conclusão da obra.
Para a fase de exploração não é necessária a existência de bacias de decantação, uma vez que os
caudais que possam afluir à rede de drenagem serão de origem pluvial, não sendo previsível que estas
produzem o arrastamento de lamas.
O acompanhamento ambiental da obra previsto no plano a elaborar pelo empreiteiro, conforme
definido nas Clausulas Ambientais a Incluir no Caderno de Encargos da obra, Volume 4 do
RECAPE e assegurado pela fiscalização, permitirá através de visitas regulares, inspecções visuais e
análise da documentação, verificar o cumprimento das medidas de minimização.
c) Fase de Exploração
Na fase de exploração a REFER dará cumprimento ao Plano de Monitorização do ruído, vibrações, ar
e águas em conformidade com o estipulado na DIA. Os planos de monitorização das águas e ar
encontram-se no capítulo 4 e o Plano de Monitorização do ruído e vibrações consta do Volume 3 –
Relatório de Conformidade Ambiental do Projecto de Execução das Componentes Acústica e
Vibrações, Capítulos 3.7, 3.8, 3.9 e 4.5.

VOL. 2 - Relatório de Conformidade Ambiental do Projecto de Execução da Variante da Trofa (RECAPE)

87

d) Medidas de Monitorização
Apresentam-se no Capítulo 4 deste relatório as medidas de gestão e monitorização a implementar pelo
proponente durante a fase de construção e exploração do empreendimento sendo cumprida a DIA.
3.4 Outras Informações Consideradas Relevantes
3.4.1 Alterações ao Projecto
Relativamente ao Estudo Prévio verificaram-se fundamentalmente as seguintes alterações:
a) Alterações ao Traçado do Alinhamento A2
Para o alinhamento A2 foi inicialmente desenvolvido um traçado que se iria inserir num arruamento
existente nas Traseiras do Hospital.
Na fase de Projecto de Execução, a pedido da Câmara Municipal da Trofa dado ter existido alguma
contestação ao traçado apresentado em Estudo Prévio, foi desenvolvida outra solução de menor
extensão, em que do lado Norte de Via Férrea, se integra uma rua existente, melhorando
significativamente as condições actualmente existentes.
b) Inclusão do Restabelecimento R7
O restabelecimento R7 foi definido a pedido da Câmara Municipal da Trofa, dado que a construção do
arruamento A1 cortou o acesso da Rua Alfredo G. Machado para o Largo da Agra Velha.
Sem este restabelecimento o acesso ao Largo da Agra Velha ficará muito dificultado, nomeadamente
na circulação pedonal.
Nestas condições, o restabelecimento R7 foi previsto com características pedonais, permitindo o
acesso condicionado de veículos.
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c) Alteração do Viaduto
Inicialmente, o troço em viaduto apresentava uma extensão de 387 metros e uma altura aproximada de
60 cm, tendo sido mais tarde desenvolvida outra solução de menor extensão (342 m), por forma a
garantir uma altura de 1,90m.
Esta alteração deu-se com o intuito de tornar mais segura a passagem de peões, dado tratar-se de uma
zona próxima de uma área fortemente urbanizada, de evitar o isolamento deste local por forma a
precaver a ocorrência de ambientes socialmente pouco favoráveis ou a criação de uma zona ideal para
a deposição de resíduos e, finalmente, de possibilitar o arranjo exterior desta zona.
d) Alterações da Estação Ferroviária
As alterações e/ou modificações introduzidas no projecto da nova Estação Ferroviária da Trofa,
enquadram-se fundamentalmente, na existência de dois tipos de condicionalismos distintos, gerados
uns pela necessária e sempre presente inter-relação disciplinar dos vários projectos de Especialidades,
no desenvolvimento das respectivas execuções e, outros, pelas vicissitudes criadas pelos distintos
intervenientes no processo, nomeadamente pela exigência da criação de espaço canal para a inserção
do eléctrico de superfície.
Neste contexto em particular, foram tidas especial consideração as indicações do estudo de valorização
resultante da execução da variante da Trofa, tornando-se como referências prioritárias a criação de um
esquema viário consistente e que garantisse a reconstrução de uma malha homogénea simulando o que
seria um desenvolvimento natural caso a linha nuca tivesse estado presente.
Foi tomada assim como alteração principal a reformulação do interface rodoviário no lado direito da
estação, por forma não só a dotá-lo de características funcionais mais adequadas como também, com a
libertação de uma faixa de terreno no topo superior, permitir a sua articulação com o Metro de
superfície, o qual terá o seu termino nesse local num futuro próximo.
Pretende-se com esta solução e no referente ao traçado do Metro de Superfície uma proposta
consistente com solução urbanística desenvolvida.
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Paralelamente, foi aproveitada a área de terreno disponível do lado esquerdo, junto à futura rotunda,
para a implantação do parque de estacionamento para veículos ligeiros particulares, obtendo-se com
esta disposição uma clara distinção de tipos de tráfegos e fluxos através da não inclusão nos mesmos
percursos de trânsito combinado.
O conceito subjacente ao desenvolvimento da solução preconizada tem como preocupação
fundamental o privilegiar a facilidade de acessos quer ao parque (entradas e saídas), quer à própria
Estação, e ainda ao Interface, evitando de qualquer forma as perturbações sobre a circulação
automóvel envolvente.
e) Alteração da Ribeira da Paradela
O traçado da variante ferroviária, sensivelmente entre os perfis P101 e P111, bem como o traçado da
variante rodoviária, alinhamento A1, irão interferir com uma linha de água existente, designada de
Ribeira da Paradela, na envolvente da Rua da Paradela com a da Travessa Cesário Verde.
Com base nos elementos altimétricos, verificou-se não ser possível manter o actual traçado da linha de
água, uma vez que a plataforma ferroviária estará cerca de 1,60 m abaixo da actual cota do terreno,
sendo necessário efectuar um desvio do actual traçado da linha de água.
Nestas condições, a solução passou por desviar o traçado da linha de água paralelamente ao muro de
suporte de confinamento lateral da plataforma ferroviária.
O atravessamento sob os traçados ferroviário e rodoviário processar-se-á entre os perfis P110 e P111,
uma vez que nesta zona a plataforma ferroviária apresenta uma transição de zona de escavação para
zona de aterro, o que facilitará, em termos altimétricos, o atravessamento do desvio da linha de água.
Tendo em conta as restrições de espaço para implantação do desvio, este terá que ser confinado
através dum canal em betão armado, conforme definido no Desenho n.º 0189-PE-TER-D2381, do
Volume X – Obras Acessórias.
A secção do canal de desvio da linha de água foi dimensionada em função dos caudais que possam
afluir provenientes da bacia da área de influência, tendo-se efectuado os cálculos para um período de
retorno de T = 100 anos.
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No Desenho n.º 0189-PE-SAF-D8050 está representado o perfil longitudinal da linha de água com as
curvas de regolgo para T = 20 anos e T = 100 anos.
O muro lateral da ribeira, em toda a extensão do desvio, está em média cerca de 1,00 metros acima da
cota do pavimento confinante, tendo por objectivo evitar que haja transbordo de caudais da ribeira
para o exterior.
A solução hidaúlica do desvio da ribeira da Paradela está prevista no Projecto de Serviços Afectados,
Volume XVI, Desenhos n.os 0189-PE-SAF-D-8050, 0189-PE-SAF-D-8051 e 0189-PE-SAF-D-8052.
A solução estrutural para o referido desvio está prevista, conforme referido, no Desenho n.º 0189-PETER-D2831, do Volume X – Obras Acessórias.
As Figuras 3.9 à 3.13 permitem visualizar e fundamentam e complementam o referido neste capítulo.
3.4.2 Síntese da Situação de Referência
Do ponto de vista morfológico, o concelho de Trofa é constituído, a Sul, por encostas com declives
bastante acentuados e, a Norte, por áreas mais planas, nomeadamente na freguesia de S. Martinho de
Bougado, onde se localiza a cidade da Trofa.
Geologicamente, predomina na freguesia de S. Martinho de Bougado as formações de xisto do silúrico
e os depósitos modernos relativos a aluviões.
Em termos hidrográficos, a área de influência da Variante integra-se na rede hidrográfica do rio Ave,
rede esta que abrange a quase totalidade do concelho da Trofa e, na qual se destacam duas sub-bacias:
a do rio Ave, que limita o concelho a Norte e, a do rio Leça, a Sul.
Da visita efectuada ao local, verificou-se que o traçado irá cortar duas linhas de água (a ribeira da
Paradela e a ribeira da Esprela) tributárias do rio Ave que confluem numa só mais a jusante,
apresentando-se a linha de água localizada mais SW, bem definida. No entanto, não existe qualquer
tipo de informação sobre estas linhas de água.
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Quanto aos recursos hídricos subterrâneos, a produtividade aquífera das formações geológicas da zona
em estudo é relativamente baixa continuando, contudo, a desempenharem um papel importante na
estrutura dos consumos de água para fins agrícolas, industriais e de consumo humano.
Da análise efectuada na envolvente do túnel ferroviário, não se verificou a existência de furos ou
poços na zona dos emboquilhamentos (ver Figura 3.14). De facto, na entrada Sul do túnel o primeiro
poço ou furo está na zona do túnel mineiro a cerca de 10 m à frente do fim do emboquilhamento
Norte; na entrada Norte o primeiro pouco ou furo que se detectou está a cerca de 80 m antes do início
do emboquilhamento. Desta forma, não haverá interferência directa da escavação dos
emboquilhamentos do túnel com os poços.
É de referir que de acordo com os elementos geológico-geotécnicos, em cerca de 80% de extensão, o
túnel contará com rocha de boa qualidade, pouco permeável e de baixa alterabilidade.
Estas características do maciço rochoso, mesmo que existissem poços adjacentes, permitiam minorar a
amplitude do rebaixamento dos poços.
No que respeita à qualidade, é patente alguma degradação qualitativa em certas zonas onde as
actividades humanas (agricultura, indústria, rejeição de lixos) põem em risco os recursos de águas
superficiais e subterrâneas. De facto, no caso das águas superficiais, confrontando os dados da Rede de
Qualidade da Água, da Direcção Regional do Ambiente e do Ordenamento do Território – Norte,
verifica-se que, em alguns casos, são excedidos os limites estabelecidos no Decreto-Lei n.º 236/98, de
1 de Agosto, designadamente os parâmetros microbiológicos e químicos. No caso das águas
subterrâneas, os valores encontram-se dentro do requerido por lei.
Relativamente à qualidade do ar, encontra-se sobretudo condicionada pela circulação rodoviária nas
principais vias e pela existência de um número considerável de unidades industriais. Considerando a
área envolvente e, salvo casos pontuais, não será de esperar que os níveis de poluentes atmosféricos
excedam os valores limite de concentração recomendados pela legislação nacional e comunitária.
No que diz respeito ao ruído, as medições efectuadas no âmbito do EIA revelaram a ocorrência de
níveis sonoros elevados em alguns locais da zona urbana da Trofa (Parque Dr. Lima Carneiro, Igreja
Matriz da Trofa, Escola Básica 2/3 da Trofa, Lugar da Esprela, etc.), dado que são ultrapassados os
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limites estabelecidos no Decreto-Lei n.º 292/2000, de 14 de Novembro: 55 dB(A), no período diurno,
e 45 dB(A) no período nocturno, para zonas sensíveis. Esta situação deve-se fundamentalmente ao
atravessamento da zona urbana pela actual linha ferroviária do Minho e ao tráfego rodoviário muito
intenso com sistemáticas situações de congestionamento.
Em relação aos recursos biológicos, as principais unidades homogéneas de vegetação, biótopos,
presentes na região são: formações de porte arbóreo (pinhais bravos e eucaliptais), formações
ripícolas, matos e áreas agrícolas ou urbanas (prados, vinhas, áreas hortícolas).
As formações ripícolas, localizadas nas proximidades da ribeira da Paradela e ribeira da Esprela,
constituem biótopos muito diversificados desde formações de gramíneas à base de Scirpus sp (bunho),
Juncus sp (junco), Mariscus serratus, Phragmites australis (caniço), Carex sp, a matagais densos de
Rubus sp (silvas), Rosa sp (rosa-silvestre), Prunus spinosa (abrunheiro-bravo), etc.
As formações de maior porte correspondem às matas ripícolas e subripícolas que na zona ocorrem de
forma dispersa com presença de Alnus glutinosa (amieiro), alba Salix atrocinerea (salgueiro), Salix
salvifolia (salgueiro), Rubus ulmifolius (silvas), Ulmus minor (ulmeiro), Fraxinus angustifolia (freixode-folha-estreita), Frangula alnus (amieiro-negro), Crataegus monogyna (pilriteiro), Rosa sp (rosasilvestre) e Tamus communis (norsa-preta).
A área em estudo encontra-se contudo profundamente alterada e transformada no referente aos habitats
naturais, pelo que não se encontram referenciadas quaisquer espécies vegetais consideradas de
interesse comunitário ou nacional e cuja conservação requeira a designação de zonas especiais de
conservação, bem como quaisquer habitats ou situações com riquezas faunísticas.
Ao nível do uso e ocupação do solo, ocorrem genericamente três usos dominantes no concelho da
Trofa: uso agrícola, uso florestal e uso urbano. A freguesia de S. Martinho do Bougado possui um
território marcado por uma forte ocupação urbana e industrial.
Quanto às condicionantes legais, constatou-se que as áreas de Reserva Agrícola Nacional (RAN) e de
Reserva Ecológica Nacional (REN) cartografadas na zona de atravessamento da Variante da Trofa,
apresentam uma expressão muito reduzida.
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Ao nível da paisagem, o concelho insere-se no tipo de paisagem - Gândara Portuense (tojal)/Subserra
Noroestina, a qual integra-se na região natural de Entre Douro e Minho, tendo-se identificado quatro
unidades, de acordo com a sua estrutura: áreas sociais, várzeas agrícolas em mosaico cultural, floresta
de produção e galeria ripícola.
Quanto ao património arqueológico, na área em estudo foram detectadas cinco ocorrências de valor
patrimonial, nomeadamente um canal destinado à condução de água que se atribui à Época Moderna,
vestígios cerâmicos diversos de época indeterminada, a Igreja Nova de São Martinho de Bougado
atribuída à Época Contemporânea, uma casa do início do Séc. XX também da Época Contemporânea e
uma casa da Época Moderna.
Relativamente

ao

contexto

socio-económico,

pode-se

considerar

o

concelho

da

Trofa

predominantemente industrial, onde o sector secundário absorve mais de 70% da população
empregada e onde a população tem vindo, de um modo geral, a aumentar; no entanto, verifica-se uma
tendência para o envelhecimento.
O concelho da Trofa é servido por duas linhas ferroviárias: a Linha do Minho, que liga o Porto a
Valença, de onde tem continuidade para a Galiza, até Vigo, e que, em Nine, dá acesso ao ramal de
Braga; e a linha de Guimarães, que partilha o traçado com a do Minho entre o Porto e Lousado, de
onde inflecte para Guimarães e cujo antigo traçado entre Trofa e o Porto (pela Senhora da Hora)
encontra-se afecto à rede do metro do Porto. A Variante da Trofa insere-se na modernização da Linha
do Minho.
Relativamente às infraestruturas rodoviárias, o Concelho encontra-se servido pelo IP1/A3, EN 318,
EN14 e EN104. Embora o município não seja atravessado por estes eixos, pode-se aceder à ER 319
pela EN 104 e à ER 207 pela EN 318.
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3.4.3 Novos Impactes Ambientais
a) Alterações ao Traçado do Alinhamento A2
As alterações ao traçado do alinhamento A2 permitiram melhorar os impactes resultantes da sua
implantação, dado verificar-se uma diminuição dos impactes negativos comparativamente com o
traçado/situação anterior.
De facto, o novo traçado permitirá reduzir, ou mesmo eliminar, os seguintes impactes negativos:
 Ao longo da fase de construção, o conjunto de efeitos inerentes às operações de construção,
nomeadamente, incomodidade, condições de segurança, introdução de elementos estranhos à
comunidade local, degradação das condições de habitabilidade, etc., será sentido numa menor
área e com menor intensidade, uma vez que foi desenvolvida uma solução de menor

extensão;
 Como já referido, o traçado antigo desenvolvia-se num arruamento existente nas traseiras do
Hospital de Trofa, afectando deste modo os utentes do mesmo em termos de ruído, situação que
dificilmente ocorrerá devido a distância a que se encontra o novo traçado; para além disso
verifica-se que actualmente nesta zona a circulação de tráfego de veículos provoca alguns
congestionamento que tenderão a desaparecer face à situação futura e que resulta das novas e
melhores acessibilidades criadas;
 Ao contrário do que acontecerá com o novo traçado, o traçado apresentado em Estudo prévio
desenvolvia-se nas proximidades de uma linha de água (ver Figura 3.8), mas cujo nome ou
características desconhecem-se devido à inexistência de informação bibliográfica;
 O traçado apresentado em Estudo Prévio terminava numa zona classificada como RAN, situação
que não se verificará com o novo traçado atendendo a que não intercepta qualquer tipo de
condicionante.
Em suma, este novo traçado do alinhamento A2 provocará impactes negativos apenas em termos
sócio-económicos, sendo no entanto estes impactes de menor amplitude e significância conforme
expresso anteriormente. Provocará também impactes claramente positivos em termos de afectação de
condicionantes e em termos de desenvolvimento de traçado, uma vez integra uma rua existente,
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melhorando assim as condições actualmente existentes e dando deferimento ao pedido da Câmara
Municipal de Trofa.
b) Inclusão do Restabelecimento R7
Também no que respeita à inclusão deste restabelecimento verificar-se-á impactes negativos pouco
significativos e apenas em termos sócio-económicos, designadamente incomodidade, condições de
segurança, introdução de elementos estranhos à comunidade local, degradação das condições de
habitabilidade, etc..
Quanto à afectação de condicionantes não há qualquer tipo de registo a assinalar.
Como impacte positivo, refere-se o facto de, conforme já referido, este restabelecimento permitir o
acesso pedonal e o acesso condicionado de veículos ao Largo da Agra Velha, dado que a construção
do arruamento A1 cortaria o acesso da Rua Alfredo G. Machado para o Largo da Agra Velha. Os
impactes serão relevantes e positivos em termos das acessibilidades locais
c) Alteração do Viaduto
Da diminuição da extensão do viaduto (de 387 m para cerca de 342 m) resultaram impactes positivos
no que respeita ao:


Atravessamento seguro dos peões por esta zona, dado garantir-se uma altura de 1,90m contra
os 60 cm anteriormente projectados;



Prevenir-se a ocorrência de ambientes socialmente pouco favoráveis ou a criação de uma zona
ideal para a deposição de resíduos;



Possibilitar o arranjo exterior desta zona.

d) Alterações da Estação Ferroviária
As alterações propostas irão contribuir principalmente em termos de funcionalidade do projecto
propriamente dito.
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De facto, conforme já referido, as alterações na estação rodoviária irão permitir:


Libertar uma faixa de terreno no topo superior, permitindo a sua articulação com o Metro de
superfície, o qual terá o seu término nesse local num futuro próximo;



Distinguir entre os espaços destinados ao estacionamento de transportes públicos e veículos
ligeiros, uma vez que foi aproveitada a área de terreno disponível do lado esquerdo, junto à
futura rotunda;



Criar um espaço verde, junto ao espaço destinado ao estacionamento de transportes públicos.

Em termos de impactes, pensa-se que haverá por um lado uma melhoria em termos de qualidade do ar,
dado que a solução preconizada tem como preocupação fundamental o privilegiar a facilidade de
acessos quer ao parque quer à própria Estação e ao Interface, evitando assim as perturbações sobre a
circulação automóvel envolvente, quer em termos sócio-económicos atendendo ao melhoramento da
circulação automóvel e à criação de um novo espaço verde. Por outro lado haverá impactes positivos
resultantes de um melhor enquadramento da estação neste local.

3.4.4 Proposta de Medidas Minimizadoras a Implementar
A linha de água no troço da zona da estação está inserida em aglomerado urbano e, de acordo com o
Decreto-Lei n.º 46/94 e as alterações introduzidas no Decreto-Lei n.º 234/98, de 22 de Julho, cabe ao
respectivo município a responsabilidade de realizar os trabalhos tendentes à sua limpeza e
desobstrução, numa largura de 10 m, visto ser um curso de água não navegável nem flutuável.
Assim, a limpeza e desobstrução do troço da linha de água previsto no âmbito deste projecto visa a
melhoria da drenagem e funcionalidade da corrente mas sem perturbar o ecossistema, construindo o
mínimo possível, tendo em atenção os períodos de floração, frutificação assim como os períodos de
reprodução dos animais mais sensíveis.
A limpeza será feita manualmente, devido à largura da linha de água não ser suficiente para termos
espaços largos para a movimentação de máquinas e por existirem barreiras físicas, como sejam muros
e vedações ao longo deste troço e, também pelo facto de ser uma intervenção de carácter muito ligeiro
e num troço restrito.
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A intervenção proposta passará essencialmente por uma limpeza do material depositado no leito
menor, nomeadamente ramos, troncos, vegetação infestante e lixos que provocam a obstrução à
circulação de água.
Ao remover os sedimentos ter-se-á em atenção o perfil de equilíbrio do curso de água, devido às
condições de montante e jusante, recriando sempre que possível as características morfológicas do
leito semelhantes às existentes anteriormente mas, assegurando sempre a existência de um escoamento
mínimo e que o perfil do leito seja mantido através do uso de materiais vivos e, no caso de utilização
de pedras e outros materiais inertes, ter-se-á sempre em atenção que o carácter da linha de água não
seja alterado.
Toda a intervenção a realizar deverá ter em atenção o Decreto-Lei referido anteriormente, de acordo
com os critérios estabelecidos no “Guia da Requalificação e Limpeza de Linhas de Água”, do Instituto
da Água.
De modo a garantir a segurança aos utentes que circulam na envolvente da linha de água, será
implantada uma vedação em prumos de pinho tratado, de forma a proporcionar a sua integração e
enquadramento na vegetação existente ao longo da linha de água, conforme encontra-se contemplado
na Figura 3.15 que se junta.
No que diz respeito às formações ripícolas existentes nas proximidades das linhas de água, deverá
evitar-se a sua destruição e a implementação de estaleiros, armazéns de materiais e vias de acesso
provisórias.
Relativamente às movimentação de terras e devido aos excedentes de terra que resultam da diferença
de escavações e aterros estes deverão ser depositados em locais não condicionados e em vazadouros
autorizados. A consulta das entidades competentes e a fiscalização da obra deverão dar a sua
aprovação aos locais definidos não podendo estes localizar-se em zonas condicionadas do ponto de
vista ambiental.
Também se deverá proceder à aspersão com água dos solos nos locais sujeitos a movimentação e
circulação de maquinaria de forma a reduzir a emissão de poeiras; assegurar uma regular aspersão das
vias de circulação em terra batida, quer nos estaleiros, quer nos locais da obra, principalmente durante
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os períodos secos e de ventos fortes; assegurar a lavagem das betoneiras nas bacias de decantação
propostas e proceder à lavagem dos rodados dos camiões; deverão ainda ser utilizadas máquinas e
equipamentos em bom estado de funcionamento.
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4 MONITORIZAÇÃO E MEDIDAS DE GESTÃO AMBIENTAL
4.1 Considerações Gerais
O actual regime de AIA instituído pelo Decreto-Lei nº 69/2000, de 3 de Maio, determina a
necessidade de monitorização como sendo uma das actividades fundamentais de um projecto incluída
na fase de pós-avaliação.
Segundo o diploma pode-se definir monitorização como sendo “ o processo de observação e recolha
de dados sobre o estado do ambiente ou sobre os efeitos ambientais de determinado projecto e
descrição periódica desses efeitos por meio de relatórios da responsabilidade do proponente, com o
objectivo de permitir a avaliação da eficácia das medidas previstas no procedimento de AIA para
evitar, minimizar ou compensar os impactes ambientais significativos decorrentes da execução do
respectivo projecto” (alínea I, do Art.º 2º).
A actividade de recolha regular e continuada de informação deve incluir os procedimentos de gestão
ambiental.
A monitorização a implementar na fase de construção e exploração da via tem como objectivos os
seguintes:


Avaliar os impactes causados pela construção e exploração da linha férrea;



Detectar a violação de limites estabelecidos na legislação ambiental em vigor;



Verificar, quando aplicável o cumprimento da legislação e condicionantes do licenciamento
do projecto;



Verificar a eficácia e a eficiência das medidas minimizadoras de impacte ambiental;



Verificar a necessidade da adopção de medidas adicionais e/ou de medidas correctivas
complementares;



Contribuir para a melhoria do procedimento de gestão ambiental adoptado;



Obter informação que possa ser útil na elaboração de outros EIA´s em empreendimentos
similares.
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O Plano de Monitorização do Projecto de Execução da Variante a Trofa prevê a existência de 4
programas de monitorização como sejam:


Programa de monitorização das águas subterrâneas e superficiais;



Programa de monitorização da qualidade do ar que permita activar sistemas de alarmes e de
intervenção para situações em que sejam excedidos valores limites fixados na legislação,
nomeadamente CO e NOx;



Programa de monitorização do túnel que consta do CE do estudo do Túnel e que o empreiteiro
terá que cumprir (Volume VI – Estudo do Túnel, capítulo 5.16 – Monitorização);



Programa de monitorização do ruído e vibrações (Volume 3 do RECAPE).

Os relatórios de monitorização da fase de construção serão apresentados ao dono de obra que dará
conhecimento à Autoridade de AIA no prazo de 30 dias após o período a que corresponde a
monitorização. Considera-se que a fase de construção tem início com a consignação da obra e termina
com a recepção provisória da obra.
Os relatórios de monitorização da fase de exploração terão uma periodicidade anual e serão entregues
à autoridade de AIA até finais do mês de Março/Abril do ano seguinte.
4.2 Monitorização das Águas Superficiais e Subterrâneas
4.2.1 Localização
Sendo de uma maneira geral pouco significativos os impactes da Variante neste descritor, apenas a
construção e entrada em funcionamento do túnel poderá provocar uma alteração sensível das
características hidrogeológicas, nomeadamente a alteração dos níveis freáticos, com consequências
para a qualidade das águas superficiais e subterrâneas e para o nível e capacidade de exploração de
poços e/ou captações existentes na área de influência do túnel.
Assim, durante a fase de construção deverão ser programadas e efectuadas campanhas de análise da
qualidade das águas superficiais da ribeira do Sisol a jusante do emboquilhamento Norte, bem como às
aguas da ribeira de Paralela, nomeadamente a jusante da via ferroviária..
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Devido a aspectos que se relacionam com a programação e organização dos trabalhos, logísticos e
operacionais a localização exacta será determinada durante a fase de obra. Deverão ainda ser
efectuadas amostragens às águas das bacias de decantação antes da sua rejeição no meio receptor
Durante a fase de exploração, deverão ser programadas e efectuadas campanhas de medições nos
poços existentes na zona da ribeira do Sisol, a jusante e na zona próxima do emboquilhamento Norte
do túnel. Em função de aspectos de ordem logística e operacionais será determinada, posteriormente, a
localização exacta de recolha de amostras. Todavia, refere-se que os locais deverão ser os pontos de
descarga de águas emergentes de responsabilidade da obra, nomeadamente à saída do túnel e
eventualmente de dispositivos de decantação das águas de lavagem.

4.2.2 Periodicidade/Frequência das Análises
Durante a fase de construção, para além de uma antes do início da construção deverão ser realizadas
pelo menos três campanhas de medições e análises por ano:


Uma em Agosto para caracterizar as condições de escoamento mínimo, antes das primeiras
descargas;



Uma no período húmido de Outubro a Março;



Uma no período seco de Abril a Setembro.

Tendo em conta que a monitorização é um processo dinâmico, o número de pontos e a periodicidade
das campanhas deverão ser ajustadas sempre que qualquer ocorrência não prevista ou resultados não
expectáveis o determinem. Refere-se, contudo, que a frequência será adequada, sempre que a
fiscalização verifique situações de continuidade que possam justificar a possível adopção de medidas
de tratamento prévio antes das descargas. Deverão ainda ser feitas análises sempre que surgirem
reclamações.

4.2.3 Parâmetros a Analisar
Os parâmetros químicos e biológicos a analisar serão os seguintes:
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pH;



Temperatura;



Sólidos suspensos totais;



CQO e CBO5;



Sulfatos;



Cloretos;



Dureza total;



Coliformes totais;



Metais pesados (cobre, zinco cádmio, chumbo);



Hidrocarbonetos.

4.2.4 Técnicas e Métodos Analíticos
O método analítico para cada parâmetro é o definido nos termos de Anexo XXII, do Decreto-Lei nº
236/98, de 1 de Agosto.

4.2.5 Relatórios
Na execução do plano e durante a fase de construção os resultados obtidos serão apresentados em
relatórios periódicos para cada uma das campanhas.
Ao fim do primeiro ano será elaborado um relatório final nos moldes que constam na Portaria
330/2001, de 2 de Abril.
Durante a fase de exploração os resultados obtidos serão apresentados em relatórios periódicos para
cada uma das campanhas anuais.
Ao fim do primeiro ano será elaborado um relatório final nos moldes que constam na Portaria
330/2001, de 2 de Abril.
Para os anos seguintes será seguida uma metodologia idêntica, com salvaguarda da inclusão de
quaisquer elementos novos determinados pela evolução da situação.
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4.2.6 Cronograma
Durante a fase de construção deverá ser feita uma campanha antes das obras. A segunda deverá ser
feita ao longo do ano, fazendo recolha e análise da qualidade das águas em três períodos distintos
(período seco, antes das primeiras chuvadas e período húmido do ano de forma avaliar a afectação
deste recurso). No final da obra deverá ser feita a última campanha de monitorização para avaliação
das alterações que ocorreram antes e após a construção.
Propõe-se, o cronograma do programa de monitorização indicado no Quadro seguinte:
Quadro 3.4 - Monitorização da Qualidade das Águas na Fase de Construção
Actividade

Antes das
Obras

1º Ano*
de Obra

Final da
Obra

X

X

X

X

X*

Monitorização das águas das ribeiras da Paradela e
Sisol
Poços existentes a jusante do emboquilhamento Norte

* Planear as campanhas de modo a serem efectuadas três recolhas de amostras e análises (período seco, antes das primeiras chuvas
e período húmido)

Na fase de exploração, a primeira campanha de monitorização resultante do tráfego deverá ter lugar
durante o primeiro ano após o início da exploração, data em que se considera o sistema estabilizado.
Face às características do projecto e do tipo de material circulante, prevê-se a necessidade de uma
avaliação especial no primeiro ano de exploração. Deste modo, a definição das campanhas seguintes
dependerá dos resultados obtidos e sua análise à luz da legislação em vigor. Propõe-se, o cronograma
do programa de monitorização indicado no Quadro seguinte.
Quadro 3.5 - Qualidade das Águas na Fase de Exploração
Actividade
Monitorização das águas das ribeiras da Paradela e
Sisol
Poços existentes a jusante do emboquilhamento Norte

1 Ano

1 a 5 Anos*

5 a 20 Anos

X

X

X

X

X*

* 1 campanha por ano, Ano 1 – Um ano após o início da exploração
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4.3 Monitorização da Qualidade do Ar
4.3.1 Localização
Com excepção das monitorizações necessárias e relacionadas com o ambiente interno do túnel e que
recaem no âmbito dos sectores da qualidade e segurança, não se considera necessário efectuar
monitorizações da qualidade do ar durante a fase de construção. Devem contudo ser adoptados
procedimentos por parte do Empreiteiro de forma a proceder à medição de poeiras quando da
realização de actividades em obra consideradas criticas (movimentação de terras, circulação de
máquinas e camiões, etc)
Ao longo da fase de exploração e devido à circulação prevista de comboios diesel, considera-se
necessário efectuar a monitorização da qualidade do ar nos seguintes locais:


Secção 1: junto ao emboquilhamento Norte, sensivelmente próximo ao km 0+600;



Secção 2: junto ao emboquilhamento Sul, sensivelmente próximo ao km 1+670.

A localização precisa das amostragens será feita em função das condicionantes logísticas, como sejam
o fornecimento de energia eléctrica, a segurança dos equipamentos e a presença ou não de outras
fontes de emissão.
Contudo, deverão ser consideradas localizações dentro de uma faixa com a largura igual ou inferior a
30 m, para a qual poderão ocorrer valores máximos de CO e NOx, designadamente ao km 0+570
(secção 1) e ao km 1+700 (secção 2), em períodos críticos de estabilidade atmosférica acentuada.
A escolha dos locais tem em vista avaliar os efeitos da exploração da via sobre a saúde humana e a
vegetação (de produção agrícola e/ou florestal).

4.3.2 Periodicidade das Análises
Propõe-se a realização de duas campanhas por ano, uma para o período de Inverno e outra para o
período de Verão, sendo as datas fixadas à posteriori, em função sobretudo dos constrangimentos
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logísticos e das condições meteorológicas. Cada campanha terá a duração de 15 dias seguidos para
assegurar a representatividade dos valores obtidos.
A primeira campanha será efectuada no ano de abertura da via. Após a análise dos resultados aí
obtidos serão determinados os anos das campanhas seguintes. Tendo em conta que a monitorização é
um processo dinâmico, o número de pontos e a periodicidade das campanhas deverão ser ajustadas
sempre que qualquer ocorrência não prevista ou resultados não expectáveis o determinem.

4.3.3 Parâmetros a Analisar
Em conformidade com o EIA e DIA, propõem-se os seguintes parâmetros a analisar:




Monóxido de carbono (CO);
Óxidos de azoto (NOx).

Em complemento serão também determinados parâmetros meteorológicos com influência sobre as
condições de dispersão, como sejam a direcção e velocidade do vento e a temperatura do ar.

4.3.4 Métodos e Técnicas Analíticas
Os parâmetros químicos serão analisados de acordo com os métodos de referência estabelecidos nas
Portarias nº 286/93, de 12 de Março, nº 623/96, de 31 de Outubro e os parâmetros meteorológicos com
os métodos estabelecidos pela OMM. Deverão ainda ser adoptados os que se encontram referidos no
DL 111/2002 de 16 de Abril.

4.3.5 Relatórios
Na execução do plano os resultados obtidos serão apresentados em relatórios periódicos para cada uma
das duas campanhas anuais.
Ao fim do primeiro ano será elaborado um relatório final conforme o exposto na Portaria 330/2001, de
2 de Abril. Para os anos seguintes será seguida uma metodologia idêntica, com salvaguarda da
inclusão de quaisquer elementos novos determinados pela evolução da situação.
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4.3.6 Cronograma
A primeira campanha deverá ter lugar no primeiro ano após o início da exploração, data em que se
considera o sistema estabilizado. Face às características do projecto e do tipo de material circulante,
prevê-se a necessidade de uma avaliação especial no primeiro ano de exploração. Deste modo, a
definição das campanhas seguintes dependerá dos resultados obtidos e sua análise à luz da legislação
em vigor.
Propõe-se o cronograma do programa de monitorização indicado no Quadro seguinte.
Quadro 3.6 - Monitorização da Qualidade do Ar na Fase de Exploração
Actividade
Monitorização do Monóxido de Carbono
Monitorização dos Óxidos de Azoto

1 Ano
X
X

1 a 5 Anos*
X
X*

5 a 20 Anos
X
X

* 1 campanha por ano, Ano 1 – Um ano após o início da exploração

4.4 Monitorização do Ruído e Vibrações
Os programas de monitorização do ruído a adoptar para este projecto, respectivamente para a fase de
construção e exploração constam do Volume 3 – Relatório de Conformidade Ambiental do Projecto de
Execução das Componentes Acústica e Vibrações, Capítulos 3.7, 3.8 e 3.9.
Neste programa geral de monitorização do ruído constam:


Técnicas e métodos de análise;



Parâmetros a monitorizar;



Métodos de tratamento dos dados;



Critérios de avaliação de dados;



Meios necessários;



Locais a monitorizar;



Tipo de medidas de gestão ambiental a adoptar na sequência dos resultados de monitorização;



Amostragem e calendarização da monitorização;



Relatório a apresentar á autoridade de AIA.
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Os relatórios a apresentar à autoridade de AIA serão entregues um mês após a realização das
campanhas de monitorização do programa.
No programa de monitorização da componente vibrações que consta do capítulo 4.5 do Volume 3 do
RECAPE constam:


Parâmetros a monitorizar;



Meios necessários;



Locais a monitorizar.

Serão apresentados relatórios à autoridade de AIA por cada campanha de monitorização.
4.5 Monitorização do Túnel
O programa de monitorização do túnel mineiro e “cut-and-cover” a adoptar para este projecto,
nomeadamente para a fase de construção consta do Volume VI – Estudo do Túnel, Caderno de
Encargos para o Projecto do Túnel, mais especificamente no capítulo 5.16 – Monitorização, página 29.
Neste programa constam:


Objectivos da monitorização;



Técnicas e métodos de análise;



Parâmetros a monitorizar (deformações de suporte primário, assentamentos superficiais e de
prédios/estruturas, avaliação do suporte primário e nível freático);



Métodos de tratamento dos dados;



Locais a monitorizar;



Amostragem e calendarização da monitorização.

Os relatórios a apresentar à autoridade de AIA deverão conter informação relativa à monitorização do
túnel em conformidade com o exposto no caderno de encargos do túnel.
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4.6 Medidas de Gestão Ambiental
As medidas de gestão ambiental resultarão do controlo e vigilância decorrente da implementação do
plano geral de acompanhamento ambiental da obra e serão adoptadas medidas correctivas, sempre que
se justifique.
Para a fase de construção, e no que diz respeito às águas, refere-se que sempre que as concentrações
dos parâmetros avaliados ultrapassarem de forma significativa e sistemática os valores de VLE de
referência deverão ser adoptadas as seguintes medidas:


Identificação das origens de poluição e adopção de outras medidas de redução que não as
contempladas no RECAPE e DIA;



No caso de impossibilidade de rectificação nas origens e no caso de existirem riscos
confirmados da situação se manter, deverão ser adoptadas medidas ou reforço de medidas
físicas de remoção de poluentes (decantadores).

Na fase de exploração, caso se verifique desconformidade da monitorização com os valores
estabelecidos na legislação em vigor deverá, o dono de obra, adoptar medidas correctivas
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS
Este relatório foi realizado no sentido de demonstrar a conformidade do PE da Variante da Trofa com
a respectiva DIA emitida em Outubro de 2002 pelo MCOTA e relativa ao EIA do EP.
Para o efeito, foram introduzidas medidas ao nível do projecto e elaborados novos estudos no sentido
de ser dado cumprimento aos termos e condições fixadas na DIA. Com o objectivo de avaliar a
eficácia das medidas minimizadoras propostas, de garantir e dar a conhecer a conformidade do
projecto com os pressupostos ambientais estabelecidos na DIA é proposto um plano geral de
acompanhamento ambiental da obra que faz parte das cláusulas ambientais a integrar o caderno de
encargos da obra. Neste documento encontram-se, ainda, as medidas minimizadoras referentes à fase
de construção e que o empreiteiro terá que implementar em obra.
No âmbito deste estudo é também proposto um plano monitorização para a fase de construção e
exploração do projecto. A responsabilidade de implementação dos planos é do empreiteiro, durante a
fase de construção, e do dono de obra durante a fase de exploração. Este plano contempla vários
programas que se referem à monitorização do túnel ferroviário, à monitorização das águas, do ar, do
ruído e vibrações.
Pelo exposto, considera-se que a REFER, EP na sua qualidade de proponente do Projecto de Execução
da Variante da Trofa, dá cumprimento às medidas de minimização fixadas na declaração de impacte
ambiental, determinando a conformidade ambiental do Projecto de Execução.
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ANEXO I - Parecer da Câmara Municipal de Trofa
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ANEXO II - Análise da conformidade das medidas de minimização, planos de monitorização e
condicionantes ao Projecto de Execução, propostas na DIA
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ANEXO III - CARTOGRAFIA
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