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1.

INTRODUÇÃO

O presente documento consiste no resumo do Relatório de Conformidade Ambiental
que se encontra a ser apresentado ao Instituto do Ambiente, para aprovação da
construção do lanço do IP9 entre Nogueira e Estorãos.
Este documento é referente à fase de Projecto de Execução do troço rodoviário
referido e dá seguimento aos trabalhos ambientais já realizados anteriormente,
visando dar cumprimento à legislação ambiental em vigor para aprovação deste
tipo de projectos.
Este documento tem como objectivo a verificação de que o projecto de execução do
troço em estudo obedece aos critérios estabelecidos na Declaração de Impacte
Ambiental (DIA), dando cumprimento aos termos e condições nela verificados.
No presente documento, primeiramente far-se-á uma breve descrição sobre as
características do projecto em estudo descrevendo sobre: o tráfego rodoviário
previsto atingir ao longo dos anos de exploração da via; as características
geométricas do traçado em questão; os nós e restabelecimentos que constituem o
traçado final. Feito o enquadramento do projecto e descritas as características
principais do mesmo são enunciadas (capitulo 3) todas as medidas minimizadoras
que se pretendem implementar com a construção e exploração da A27/IP9 –
Nogueira /Estorãos reduzindo os efeitos negativos da mesma.

2.

CARACTERIZAÇÃO DO TRAÇADO

O lanço da auto-estrada entre Nogueira e Estorãos, com uma extensão de 8.305
metros, apresenta características geométricas de traçado compatíveis com a
velocidade base de 120 Km/h, sendo dotado de um perfil transversal tipo com duas
faixas de rodagem com duas vias por sentido, separador central e duas bermas
interiores.
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O traçado agora definido, apresenta um desenvolvimento idêntico ao definido na
fase anterior do estudo, possuindo apenas diferenças na sua parte final - a partir do
pk 6+300 até ao final.
No desenho 1 pode observar-se o desenvolvimento do traçado à escala 1/25.000
com base da Carta Militar de Portugal.
As diferenças existentes entre este traçado e o estudado em fase de Estudo Prévio
consistem essencialmente na alteração em planta e em perfil na zona final do
traçado em estudo, de modo a que fosse possível a construção de uma passagem
para a fauna na zona da Quinta dos Pentieiros, considerada sensível pela DIA
emitida para o IP9 – Nogueira/Estorãos.

2.1.1.

TRÁFEGO

De acordo com os elementos de tráfego disponíveis, as previsões de tráfego da
EuroscutNorte SA para o IP9 – Nogueira/Estorãos, são as seguintes (Tráfego Médio
Diário – TMD):

Quadro 2.1 - Tráfego previsto para a A27/IP9 – Nogueira/Estorãos
Ano

Nogueira / Lanheses

Lanheses / Estorãos

Ligeiros

Pesados

Motorizados

Ligeiros

Pesados

Motorizados

2005

10 938

1 164

12 102

11 501

1 239

12 740

2010

13 310

1 408

14 718

13 995

1 500

15 495

2015

14 422

1 640

16 062

15 164

1 747

16 911

2020

14 859

1 847

16 706

15 974

1 967

17 941

2025

15 088

2 021

17 109

15 880

2 153

18 033

2030

15 231

2 157

17 388

16 031

2 298

18 329

2035

15 255

2 181

17 436

16 056

2 324

18 380
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2.1.2.

CARACTERÍSTICAS GEOMÉTRICAS

O perfil transversal tipo adoptado para é idêntico ao lanço em exploração Viana do
Castelo – Nogueira, apresentando duas faixas de rodagem com 7.50 m de largura
cada (2 x 3.75 m).
O separador central, que divide fisicamente as duas faixas de rodagem, é um perfil
rígido do tipo New-Jersey com 0.60 m de largura, para além das bermas esquerdas
(interiores) com 1.00 m cada uma.
As bermas direitas têm 3.75 m de largura cada uma, incluindo as guardas de
segurança.
Em zona com via de lentos o perfil transversal tipo é acrescido de uma via adicional
com 3.50 m de largura, sendo as bermas direitas reduzidas para 1.75 m de largura,
incluindo as guardas de segurança, sendo que 1.00 m é pavimentado.

2.1.3.

NÓS DE LIGAÇÃO

A articulação do lanço em estudo com a rede viária envolvente consubstancia-se
através do designado Nó de Lanheses, nó na dependência da actual EN 305, ao Km
3+380 do lanço.
Este Nó com uma geometria em “semi-trevo” garante os acessos a Norte a Meixedo
e a Sul a Lanheses e Moreira de Geraz do Lima.
Em detrimento de vias de viragens à esquerda (para acesso aos ramos do Nó
previstas em Estudo Prévio) foram projectadas duas rotundas que introduzem uma
melhor funcionalidade a todo o conjunto rodoviário a par de melhores condições de
segurança de circulação.
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2.1.4.

RESTABELECIMENTOS

Os restabelecimentos previstos repõem a circulação local (interrompida pelo
traçado do lanço) através de passagens superiores e agrícolas, associadas à
construção de trechos de estradas e caminhos com características diversas
consoante o tipo de via a restabelecer, e ainda de caminhos paralelos para garantia
de acesso às propriedades marginais.
Na secção corrente existem 11 restabelecimentos dos quais 3 se referem a
Estradas Municipais.

Quadro 2.2 – Restabelecimentos existentes ao longo do troço da A27/IP9 –
Nogueira/Estorãos
Identificação

Localização

Via

Obra de arte

Perfil

Extensão

(km)

restabelecida

associada

transversal tipo

(m)

EM 551

(1)

Restabelecimento 1

0+314.983

PS 1

1.00-6.00-1.00

361,673

Restabelecimento 2

0+620.224

CR

PS 2

0.50-4.00-0.50

427,758

Restabelecimento agrícola 1

2+640.000

CR

PA 1

0.50-4.00-0.50

61,679

Restabelecimento 3

4+280.000

PS 3

0.50-4.00-0.50

213,448

Restabelecimento 4

4+625.109

PS4

1.00-6.00-1.00

351,480

Restabelecimento agrícola 2

5+343.169

PA 2

0.50-4.00-0.50

238,820

Restabelecimento 5

5+844.984

PS 5

1.00-6.00-1.00

403,211

Restabelecimento paralelo 5-1

-

-

0.50-4.00-0.50

175,806

CR
EM 525

(1)

CR
EM 525

(1)

-

Restabelecimento paralelo 5-2

-

-

-

0.50-4.00-0.50

70,636

Restabelecimento agrícola 3

6+262.274

CR

PA 3

0.50-4.00-0.50

208,491

Restabelecimento 6

6+930.434

CM

PS 6

0.50-5.50-0.50

297,290

Restabelecimento agrícola 4

7+467.103

CR

PA 4

0.50-4.00-0.50

199,663

Restabelecimento agrícola 5

7+944.942

CR

PA 5

0.50-4.00-0.50

116,666

(1)

, estradas projectadas para V= 40 Km /h

As obras de arte previstas na secção corrente, a pormenorizar em projectos
específicos apresentados em conjunto com o presente documento são as seguintes:
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Quadro 2.3 – Obras de arte existentes ao longo do troço da A27/IP9 –
Nogueira/Estorãos
TIPO

LOCALIZAÇÃO (Km)

PS 1

0+314.983

PS 2

0+620.224

Viaduto 1 – Viaduto sobre o Rio do Seixo

1+008 – 1+480

PA 1

2+640.00

PS 2A

3+380.00

PS 3

4+625.109

Viaduto 1 – Viaduto sobre a Ribª da

4+754 – 4+910

Silvareira

3.

MEDIDAS
IMPACTES

PA 2

5+343.169

PS 5

5+844.984

PA 3

6+262.274

PA 4

7+467.103

PA 5

7+944.942

PF1

8+175

DE

MINIMIZAÇÃO

DE

Para a minimização dos impactes inerentes ao projecto foram estabelecidas várias
medidas de minimização para a fase de construção e para a fase de exploração da
via que têm como objectivos principais os seguintes:
-

Reduzir ao máximo a incomodidade para as populações existentes na zona
envolvente ao traçado quer ao nível social, quer de diminuição da sua qualidade
de vida através dos níveis de ruído, qualidade do ar, paisagem, etc.;

-

Afectar minimamente a zona de inserção do traçado, quer ao nível da fauna,
quer ao nível da flora, que existe actualmente na zona da futura via rodoviária;

-

Acautelar os principais impactes que a via poderá causar ao nível dos recursos
hídricos superficiais e subterrâneos de modo a que, por um lado não seja
comprometido o seu uso actual (rega, consumo humano ou outro) e por outro
que não seja afectada quer a fauna, quer a flora aquática;
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-

Proteger os eventuais achados arqueológicos que possam existir na zona.

Par além do estabelecimento destas medidas, foram realizados vários projectos
complementares que têm também como objectivo a minimização dos impactes
causados pela estrada.
Esses projectos foram entregues conjuntamente com o presente documento e
dizem respeito às seguintes vertentes:

-

Recursos Hídricos

Com este documento pretendeu-se averiguar a necessidade ou não de um
tratamento

das

águas

de

escorrência

da

via,

tendo

em

consideração

as

características da região e o uso principal da água na área do projecto.
Como conclusões principais, verificou-se que a maioria das descargas são
efectuadas para locais onde o risco de contaminação dos aquíferos se apresenta
médio a alto, sendo ainda de considerar que o volume de escorrência gerado é
pouco significativo, uma vez que a extensão de traçado que contribui para o ponto
de descarga é diminuta relativamente à extensão total da via.
Neste documento apresenta-se ainda um projecto de bacias de contenção de risco,
criadas com o objectivo de minimizar os impactes promovidos por situações
pontuais de contaminação que se possam vir a verificar na via.
Estas bacias irão localizar-se aos pk 1+030 e 1+500, junto ao Rio Seixo.

-

Diversidade Biológica

Neste documento serão pormenorizadas as medidas de minimização propostas na
fase

de

Estudo

Prévio,

localizando-as

e

calendarizando-as,

aprofundando

determinadas medidas mais específicas relacionadas com os impactes gerados
sobre a fauna, como a destruição e fragmentação de habitats.
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-

Património

Este documento tem por objectivo a verificação de que o Projecto de Execução
obedece aos critérios estabelecidos no Parecer da Comissão de Avaliação, dando
cumprimento aos termos e condições nele fixados, através da caracterização mais
completa e descriminada dos impactes associados à construção do lanço entre
Nogueira

e

Estorãos

arquitectónico,

sobre

os

imóveis

ou os

arqueológico

ou

etnográfico,

vestígios

concretizando

materiais
as

de tipo

medidas

de

minimização referidas no EIA.

-

Projecto de Protecção Sonora

Este documento consiste na apresentação de resultados da modelação acústica da
A27 – Nogueira/Estorãos e apresenta os níveis de ruído que se prevêem vir a
verificar na sua envolvente de modo a prever a necessidade de algum tipo de
protecção para as habitações existentes.
Com base neste documento, foram dimensionadas barreiras acústicas para
protecção das populações mais afectadas, que se localizam entre os pk 1+383 e pk
1+437, e entre os pk 7+965 e pk 8+191.

-

Plano de Integração Paisagística

O Projecto de Integração Paisagística tem como objectivo enquadrar e valorizar a
envolvente da nova via através da modelação e vegetação do novo relevo,
integrando o lanço da A27 entre Nogueira e Estorãos na paisagem envolvente, e
simultaneamente protegendo da erosão todos os solos afectados pela obra.
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-

Plano de Monitorização

Este plano pretende definir os moldes em que se efectuará a verificação das
medidas ambientais propostas no presente RECAPE e quais as acções a tomar caso
estas medidas não sejam suficientes para a minimização dos impactes causados
pela via.

-

Caderno de Encargos de Medidas Ambientais

Este documento, tem como objectivo realizar um levantamento exaustivo e
pormenorizado de todas as medidas de minimização de impactes ambientais que
serão necessárias para a realização da obra, tendo como base o EIA apresentado
em fase de Estudo Prévio e respectivos Parecer da comissão de Avaliação e DIA, e
nos restantes anexos que acompanham o presente documento.

-

Carta de condicionantes aos estaleiros e áreas de empréstimo

Esta carta pretende definir quais os locais de maior sensibilidade no que diz
respeito à implementação de estaleiros e a áreas de empréstimo de materiais,
tendo em conta os vários descritores ambientais analisados.
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