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Resumo 

 

A construção de infraestruturas rodoviárias tem vindo a crescer fortemente, assumindo um papel de 

extrema importância na sociedade moderna. 

 

Esta tipologia de projecto, pela sua natureza linear, abrange uma vasta área geográfica, provocando 

inúmeros danos ambientais no ambiente receptor. Por esta razão, requer-se um maior grau de 

exigência aquando da identificação dos impactes ambientais e respectivas medidas de mitigação. 

Surge então, a necessidade de criar metodologias para a elaboração de Estudos de Impacte 

Ambiental (EIA), de forma a tornar o processo mais objectivo. 

Aliado às metodologias que apoiam a elaboração de um EIA, torna-se necessária a criação de guias 

para avaliação dos mesmos, aquando do procedimento de Avaliação de Impacte Ambiental (AIA) de 

forma a reduzir a subjectividade da avaliação e optimizar o tempo requerido pelo Decreto-Lei nº 

69/2000, de 3 de Maio, para essa verificação.  

 

No âmbito do estágio realizado na Agência Portuguesa do Ambiente, Gabinete de Avaliação de 

Impacte Ambiental, o objectivo principal desta dissertação é o desenvolvimento de uma proposta de 

metodologia para apreciação de EIA de projectos rodoviários, em fase de estudo prévio.  

Como objectivo adicional, procura-se verificar se a utilização destas metodologias diminuem a 

subjectividade inerente à avaliação de EIA, durante o procedimento de AIA. 

 

Os estudos efectuados permitem concluir, que a utilização de guias de avaliação de EIA uniformiza 

todo o processo de decisão, dando unidade à apreciação dos mesmos. Por outro lado, os prazos 

associados a este procedimento podem ser mais facilmente controlados com a aplicação destas 

linhas orientadoras. 

Porém, apesar das vantagens supracitadas, estes guias poderão tornar o processo um pouco 

restritivo, uma vez que a avaliação requer inúmeros parâmetros que poderão não estar incluídos no 

guia, fazendo com que se omitam os mesmos. Como tal, propõem-se a utilização das metodologias 

como uma primeira apreciação. 

 

 

 

 

Palavras – Chave: Infra-estrutura rodoviária, Estudo de Impacte Ambiental, Estudo Prévio, Avaliação 

de Impacte Ambiental, metodologias para elaboração e avaliação. 
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Abstract 

The number of roads construction has increased in recent years leading to a significant number of 

Environmental Impact Statement (EIS) to be prepared for road schemes. Road schemes (EIS) are 

becoming more complex, for the same happens with environmental interactions. 

Furthermore, road schemes, by nature, tend to be large, high profile projects extending over a 

substantial geographical area, so the impact and mitigation characterization tend do be more complex. 

So, it is necessary to create a methodology for EIS elaboration. 

Beside an EIS methodology, it is necessary to create EIS guidelines for evaluation. These guidelines 

reduce the evaluation subjectivity and optimize the time for this verification. 

 

The scope of this dissertation is to create a methodology for the elaboration and evaluation of roads 

EIS. The other objective is to verify if this methodology decreases the EIS subjectivity in evaluation, 

during the Environmental Impact Assessment (EIA). 

 

This study allows one to conclude that the utilization of EIS guidelines for the elaboration and 

evaluation results uniform for EIA process and optimize the time for this evaluation. 

However, these guidelines can be restrictive, because there are many parameters that can not be 

included in the guidelines.  

So, the proposal is using methodologies as the former appreciation. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Key- Words:  Roads Schemes, Environmental Impact Statement, Environmental Impact Assessment, 

Elaboration and evaluation methodology. 
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1. Introdução 

1.1. Objectivos e Metodologia 
No âmbito do estágio realizado na Agência Portuguesa do Ambiente, Gabinete de Avaliação de 

Impacte Ambiental (GAIA), pretende-se com a presente dissertação desenvolver um guia simples de 

apreciação de Estudos de Impacte Ambiental (EIA) de projectos rodoviários, para auxílio à Comissão 

de Avaliação. 

À partida surgiu a seguinte pergunta: é possível harmonizar os EIA, diminuindo alguma subjectividade 

na avaliação, através da utilização uma metodologia? 

A elaboração da dissertação baseou-se na consulta de bibliografia, estudos existentes e contacto 

directo com os técnicos do GAIA. 

1.2. Estrutura da Tese 
A presente dissertação está dividida em 4 capítulos. 

O primeiro capítulo descreve os objectivos e metodologia utilizados para a realização do trabalho.  

O capítulo 2 aborda os principais conceitos que introduzem o tema da presente dissertação, 

nomeadamente relativos ao dimensionamento de estruturas rodoviárias, do ponto de vista da 

construção civil, e ainda conceitos relativos ao processo de Avaliação de Impacte Ambiental (AIA), para 

esses projectos. 

O capítulo 3 refere-se ao caso de estudo da dissertação, ou seja, os pontos que devem ser tidos em 

consideração aquando a realização e apreciação de EIA, em fase de estudo prévio. 

No capítulo 4 estão incluídas as principais conclusões retiradas deste trabalho. 

2. Conceitos Base 

2.1. O Projecto Rodoviário 
Este sub-capítulo foi estruturado para uma melhor compreensão das etapas inerentes a um projecto de 

infraestruturas rodoviárias, bem como a integração dessas mesmas etapas no domínio ambiental. 

Para tal, foi necessário analisar os seguintes documentos, que se consideram relevantes: 

1 – Legislação Nacional 

2 – Norma de Traçado, Junta Autónoma das Estradas (JAE). 

3 – Norma de Nós de Ligação”, Junta Autónoma das Estradas (JAE). 

4 – Gestão ambiental dos estaleiros de construção e da sua envolvente: Impacte Ambiental dos 

estaleiros de construção, Laboratório Nacional de Engenharia Civil (LNEC). 

5 - Organização e gestão de obras, Documento de apoio às aulas da disciplina de estaleiros, do 

curso de Eng. Civil, IST.  

6 - New Swiss guideline "Air Pollution Control at Construction Sites" requires retrofitting particle 

traps to new and old construction equipment, deployed at large worksites. Swiss Agency for the 

Environment, Forests and Landscape (SAEFL/BUWAL). 
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Mais informações sobre os conceitos abaixo referidos, podem encontrar-se na seguinte bibliografia 

adicional: 

1 – Construction Planning, equipement & Methods. McGraw Hill – Texas. 

2 – Construction Methods and Management. Prentice-Hall – USA. 

3 – Estudo de implantação e organização de estaleiros. Laboratório Nacional de Engenharia Civil. 

(LNEC). 

 

2.1.1 Ciclo de vida de um empreendimento rodoviário 

Na vida de uma infraestrutura rodoviária, podem distinguir-se as principais fases: concepção, 

construção, exploração/utilização e desactivação.  

A fase de concepção engloba estudos técnico-económicos, como por exemplo a definição dos 

objectivos, estudos de viabilidade e ainda planeamento preliminar para a realização do 

empreendimento (Dias, 2006). 

Na fase de construção procede-se à concretização das obras previstas na infraestrutura rodoviária com 

base nos estudos e planos estabelecidos na fase anterior. Nesta fase utilizam-se meios essencialmente 

físicos e mecânicos (mão-de-obra, materiais e equipamentos). 

A última fase corresponde à exploração do empreendimento, em que se consideram a gestão das 

obras compreendendo, entre outras, as acções de conservação, manutenção e renovação das 

estruturas físicas existentes. 

  

2.1.2 Fases de evolução de um projecto rodoviário  

Segundo o artigo 2º da Portaria do Ministério das Obras Públicas e das Comunicações de 7 de 

Fevereiro de 1972, “O projecto desenvolver-se-á de acordo com as seguintes fases, (...) programa 

preliminar, programa base, estudo prévio, projecto base e projecto de execução.” 

O programa preliminar é estabelecido pelo dono da obra, que define os objectivos da obra, os 

condicionamentos financeiros e o nível de qualidade da mesma. Seguidamente, o projectista elabora o 

programa base, no qual verifica a viabilidade de execução da obra e estuda as soluções alternativas. 

Podem também, nesta fase, ser propostas alterações àquele programa de forma a optimizar a 

qualidade, segurança, prazo de execução e custo de obra (Dias, 2006).  

No caso das infraestruturas rodoviárias, antes da execução do estudo prévio, é necessário proceder-se 

a estudos de viabilidade de projecto de forma a seleccionar quais as alternativas mais favoráveis. 

Segue-se o estudo de viabilidade de corredores, em que se analisam os mesmos em função das 

condicionantes legais e territoriais, inseridas na zona em estudo.  

Por fim, executa-se o estudo de viabilidade de traçado, em que será feita uma análise comparativa dos 

traçados.  

Esta análise deve ser feita tendo em atenção a extensão das alternativas, os custos associados, o 

tráfego e ainda as ligações com a rede rodoviária existente. 
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Após os estudos de viabilidade, o autor do projecto elabora o estudo prévio. Com a aprovação do 

estudo prévio, o projectista elabora o anteprojecto ou projecto base, onde estão especificadas as 

soluções previstas no estudo prévio e se concretizam as bases de continuação do estudo. Por fim, o 

autor do projecto elabora o projecto de execução onde se definem todos os elementos necessários à 

boa execução dos trabalhos. 

No âmbito desta dissertação, apenas se estudou a fase de estudo prévio, uma vez que se considera 

que é nesta fase que existe primordial necessidade de elaborar guias para avaliação de EIA, uma vez 

que a mesma se reveste de especial subjectividade devido ao estudo das várias alternativas de 

traçado. 

 

2.1.3 Elementos de um Projecto Rodoviário, em fase de estudo prévio 

De uma forma geral os elementos de um projecto constam de peças desenhadas e peças escritas. 

Estes elementos encontram-se previstos na Portaria do Ministério das Obras Públicas e das 

Comunicações, de 7 de Fevereiro de 1972 e podem ser agrupados em informações gerais e 

informações especiais. 

As escalas de trabalho para as peças desenhadas em cada fase de projecto, deverão ser distintas 

consoante o grau de pormenor necessário. A Tabela 1 apresenta as escalas das peças desenhadas a 

utilizar, em fase de estudo prévio: 

 
Tabela 1: Escalas de peças desenhadas a utilizar em fase de estudo prévio  

Fase do Projecto Informações Especiais Escala 

Traçado em planta  1:5 000 
1:5 000 Perfil Longitudinal 
1:500 

Perfil Transversal tipo 1:50 
Estudo Prévio 

Nós de ligação e Intersecções 1:2 000 
Fonte: (EP) 

 

2.1.4 - Dimensionamento de uma infraestrutura rodoviária 

As infraestruturas rodoviárias estão abrangidas pelo Plano Rodoviário Nacional (PRN) definido pelo 

Decreto-Lei, nº 222/98, de 17 de Julho. Segundo este diploma, a Rede Rodoviária Nacional é 

constituída pela Rede Nacional Fundamental, a Rede Nacional Complementar e ainda a Rede Nacional 

de Auto-estradas (artigo 1º). 

O artigo 2º, do Decreto-lei nº 222/98, define a Rede Nacional Fundamental da seguinte forma: 

“ A rede nacional fundamental integra os itinerários principais (IP) constantes da lista I anexa ao 

presente diploma e do qual faz parte integrante”. 

Do mesmo modo, O artigo 4º, do mesmo Decreto-lei define como Rede Complementar: 

“A rede nacional complementar é formada pelos itinerários complementares (IC) e pelas estradas 

nacionais EN) (...)”. 

“ A rede nacional complementar assegura a ligação entre a rede nacional fundamental e os centros 

urbanos de influência concelhia ou supraconcelhia, mas infradistrital.” 
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O artigo 5º define, para a Rede Nacional de auto-estradas:  

“A rede nacional de auto-estradas é formada pelos elementos da rede rodoviária nacional 

especificamente projectados e construídos para o tráfego motorizado, que não servem as 

propriedades limítrofes e que: 

a) Excepto em pontos especiais ou que temporariamente disponham de faixas de rodagem distintas 

para os dois sentidos de tráfego, as quais serão separadas uma da outra por uma zona central não 

destinada ao tráfego ou, excepcionalmente, por outros dispositivos; 

b) Não tenham cruzamentos de nível com qualquer outra estrada, via-férrea ou via de eléctricos ou 

caminho de pé posto; e  

c) Estejam especialmente sinalizados como auto--estrada.”  

Todas as comunicações públicas rodoviárias que complementem a Rede Rodoviária Nacional, integram 

as estradas regionais.  

 

Para dimensionamento de uma infraestrutura rodoviária, segundo o Guia “Norma de Traçado”, 

elaborado pela Junta Autónoma das Estradas, devem ser considerados os parâmetros que a seguir se 

descrevem. 

Nível de Serviço e Tráfego 

O nível de serviço é uma medida qualitativa das condições de circulação (velocidade, segurança, custo 

de operação e comodidade) asseguradas aos utilizadores por uma infraestrutura rodoviária. 

O nível de serviço pode ser distinguido em nível B ou C, com base na velocidade média do tráfego e na 

máxima perda de tempo admissível. 

Segundo o Decreto-Lei nº 222/98, de 17 de Julho, artigo 6º, o nível de serviço B deverá assegurar 

correntes de tráfego estáveis e permitir aos seus utilizadores, com segurança e comodidade, uma 

razoável liberdade de circulação. Estão incluídos no nível de segurança B, os itinerários principais. 

O nível de serviço C deverá garantir condições de circulação relativamente estáveis, embora com 

restrita liberdade quanto a velocidade e ultrapassagem. Estão incluídos no nível de segurança C os 

Itinerários Completares.  

No quadro a seguir refere-se a caracterização do nível de serviço: 

Tabela 2: Caracterização do nível de serviço, consoante as perdas de tempo e a velocidade média  

Nível de Serviço  Perdas de Tempo   Velocidade Média (km/h) 
B ≤45% ≥80 
C ≤60% ≥70 

Fonte: Junta Autónoma das Estradas 

O volume de serviço corresponde ao número máximo de veículos que podem circular num determinado 

lanço de estrada, durante uma hora, sem que se alterem as características da circulação 

correspondentes a esse nível de serviço. 

Para um nível de serviço B, em condições ideais, são admissíveis volumes de serviço de 790 veículos 

equivalentes. No caso do nível de serviço C, em condições ideias, são admissíveis volumes da ordem 

dos 1200 veículos equivalentes.  
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Velocidade 

A velocidade praticada pelos condutores depende de alguns factores, nomeadamente topográficos, 

volumes de tráfego, do tipo de condutores e ainda do tipo de veículos. No entanto, segundo o Guia, a 

velocidade é o parâmetro fundamental para a escolha e controle dos elementos geométricos do 

traçado, pois permite ter em consideração de maneira racional os critérios de economia, segurança e 

comodidade ao se estudar um projecto. 

A velocidade específica é a velocidade máxima que pode ser obtida com segurança em qualquer 

elemento do traçado, considerado isoladamente. Esta não deverá diferir de mais de 20 km/h, para dois 

elementos consecutivos do traçado (JAE, 1994). 

Da mesma forma, segundo o Guia, velocidade base é a velocidade máxima que deve ser assegurada 

ao longo do traçado. Esta resulta da função da estrada na rede nacional, tendo em consideração o 

relevo topográfico, factores ambientais, e de ordem económica, os objectivos do tráfego e o nível de 

serviço. A velocidade base permite caracterizar a maioria das características geométricas do projecto, e 

consequentemente coordenar as várias componentes. 

No seguinte quadro definem-se as velocidades base, consoante o tipo de estrada: 

 
Tabela 3: Velocidade Base de acordo com a tipologia de estradas 

Velocidade Base Tipo de 
Estrada 140 120 100 80 60 

IP Só em auto-
estrada 

Só em estradas com 
faixas de rodagem 
unidireccional 

Em todos os 
casos 

No caso de estradas 
com faixas 
unidireccionais, 
deverá ser justificado 

- 

IC - Só em estradas com 
faixas de rodagem 
unidireccional 

Em todos os 
casos 

Em todos os casos No caso de estradas 
com faixas 
unidireccionais, 
deverá ser justificado 

EN - - Em todos os 
casos 

Em todos os casos Em todos os casos 

Fonte: Junta Autónoma das Estradas 

 

A velocidade do tráfego corresponde a uma velocidade superior à velocidade-base, para a qual as 

condições de segurança se continuam a manter constantes. No quadro seguinte indicam-se as 

velocidades do tráfego a considerar em cada caso. 

 
Tabela 4:  Velocidade de Tráfego 

Velocidade-Base (km/h) Velocidade de Tráfego (km/h) 
60 80 
80 100 

100 120 
120 130 
140 140 

Fonte: Junta Autónoma das Estradas 
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Geometria do traçado em planta a considerar, para a plena via 

O traçado em planta deve assegurar a circulação com segurança à velocidade-base definida 

previamente. As condicionantes do traçado são a velocidade, as características geotécnicas, a 

topografia, o meio ambiente e os custos. 

A escolha do traçado em planta tem como objectivo a sua adaptação ao terreno. Em terreno plano deve 

evitar-se que o traçado ocasione monotonia aos condutores. Neste caso, a drenagem superficial 

também deve merecer atenção especial. 

No caso de terreno difícil, ou muito difícil, deve localizar-se o traçado em zonas estáveis e de modo a 

atravessar em condições favoráveis as linhas de água. Tanto quanto possível, o traçado deve localizar-

se em encostas expostas ao sol, a fim de evitar a formação de gelo. 

Os diferentes elementos geométricos do traçado em planta são: alinhamentos rectos, curvas circulares 

e curvas de transição. Seguidamente descrevem-se, para os parâmetros fundamentais, a velocidade-

base a considerar: 

 
Tabela 5: Parâmetros fundamentais para o traçado em planta 

Velocidade-Base (km/h)  Parâmetro 
40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 

Extensão mínima 
(m) 

- - 360 420 480 540 600 660 720 780 840 Alinhamentos 
Rectos 

Extensão máxima 
(m) 

- - 1200 1400 1600 1800 2000 2200 2400 2600 2800 

Raio mínimo 
normal (m) 

110 180 250 350 450 550 700 850 1000 1200 1400 

Extensão mínima 
das curvas (m) 

30 40 50 65 90 115 150 190 250 320 400 

Parâmetro mínimo 
do clotóide (m) 

35 50 70 90 120 150 180 220 270 330 410 

Curvas 

Raio mínimo sem 
sobreelevação (m) 

≥2500 ≥5000 

Fonte: Junta Autónoma das Estradas 

 

Considera-se necessário, para que o traçado em planta seja seguro e cómodo, garantir três condições 

básicas, que são a homogeneidade, a compatibilidade entre a velocidade-base e a velocidade de 

tráfego e ainda o acordo entre as distâncias de visibilidade e a velocidade de tráfego (JAE, 1994).  

Geometria do traçado em Perfil Longitudinal a considerar, para a plena via 

O perfil longitudinal é constituído por traineis e concordâncias verticais. A definição do perfil longitudinal 

deve ter em consideração a topografia, o traçado em planta, a distância de visibilidade, a segurança, os 

custos de construção, a drenagem e a integração no meio ambiente. 

Em terreno plano o perfil longitudinal é normalmente controlado pelas exigências de drenagem. Em 

terreno ondulado, é aconselhável que o perfil longitudinal também o seja, o que aliás muitas vezes tem 

vantagem em termos de drenagem. Deve-se no entanto ter sempre em consideração o aspecto estético 

do traçado. Com efeito, um alinhamento recto que tenha várias quebras visíveis deve ser evitado ao 

máximo. No caso de terrenos difíceis, o perfil depende dos condicionamentos topográficos. 
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No seguinte quadro referem-se as características fundamentais, do traçado em perfil longitudinal: 

 
Tabela 6: Parâmetros a considerar para o traçado em perfil longitudinal 

Velocidade (km/h) Parâmetro 
40 50 60 70 80 90 100 110 120 140 

Trainel máximo (%) 8 8 7 7 6 5 5 4,5 4 3 
Extensão critica (m) 120 120 150 150 180 230 230 265 300 420 
Raio mínimo normal 
das concordâncias 
convexas (m) 

1500 2100 3000 4200 6000 8500 12500 13000 16000 20000 

Raio mínimo normal 
das concordâncias 
concavas (m) 

800 1200 1600 2500 3500 4500 5500 6000 7000 8000 

Desenvolvimento 
mínimo normal das 
curvas de 
concordância (m) 

60 120 140 

Fonte: Junta Autónoma das Estradas 
 

Para que se possa proporcionar uma boa coordenação entre o traçado em planta e perfil longitudinal, 

devem-se respeitar os seguintes princípios, definidos no Guia: 

� O traçado, em planta e perfil, deve ser integrado no ambiente; 

� A sobreposição das curvas em planta e perfil melhoram normalmente o aspecto visual da estrada. 

No entanto, devem analisar-se as consequências desta sobreposição quanto à segurança e à 

operação do tráfego; 

� Não se devem fazer coincidir curvas verticais de pequeno desenvolvimento com curvas horizontais. 

Sempre que possível, as curvas verticais devem ter grande desenvolvimento, devendo coincidir as 

bissectrizes das curvas em planta e perfil; 

� As curvas horizontais vistas á distancia parecem ter extensão diminuta, pelo que o raio deve ser o 

maior possível de modo a evitar o aspecto de uma quebra; 

� Curvas com grande desenvolvimento, de preferência grandes alinhamentos rectos com curvas de 

pequena extensão; 

� Alinhamentos independentes nas estradas com 2x2 vias, sempre que o aumento do custo de 

construção seja economicamente aceitável. 

Perfil Transversal, para a plena via 

A configuração do perfil transversal deve ter em conta a protecção da natureza e dos terrenos 

circundantes. 

Num perfil transversal os elementos a considerar são as faixas de rodagem, bermas, separadores, 

valetas e taludes. 

No dimensionamento das faixas de rodagem com 2x2 vias, deve considerar-se: 

� Largura mínima da via de 3,50 metros, para uma velocidade-base inferior a 100 km/h; 

� Largura mínima da via de 3,75 metros, para uma velocidade-base igual ou superior a 100 km/h 

(Itinerários Principais ou Complementares); 

� Largura mínima da via de 3,0 metros, para uma velocidade-base inferior a 80km/h e um volume 

horário de projecto inferior a 300 veículos; 
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� A largura das vias adicionais, em rampa ou declive, deve ser igual à da via normal adjacente 

menos 0,25 metros, mas nunca inferior a 3,25 metros. 

As bermas são um refúgio para os veículos avariados, permitem a circulação dos veículos de socorro, 

e asseguram o suporte lateral da faixa de rodagem. As bermas podem ainda evitar um acidente 

eminente ou reduzir a sua severidade. Como tal, as bermas devem ter uma textura e cor contrastante 

com a faixa de rodagem. A largura das bermas pavimentadas, para dimensionamento, encontra-se 

referida na tabela7: 

 
Tabela 7: Largura das bermas pavimentadas de acordo com a tipologia de estradas 

Largura das bermas pavimentadas Tipo de Estrada 
Esquerda (m) Direita (m) 

Auto-estrada 1,0 3,0 
Estradas com duas vias   

IP’s 2,5 2,5 
IC’s 2,5 2,5 

Outras estradas 1,5 1,5 

Fonte: Junta Autónoma das Estradas 

 

Além da berma pavimentada há a considerar uma zona exterior a esta (0,75m), e a ligação entre a 

berma e o talude ou a valeta (0,60m). 

As valetas destinam-se a colectar e a conduzir as águas superficiais para fora da estrada, devendo, 

por isso ser convenientemente dimensionadas para os caudais a escoar. Para tal, as valetas deverão 

ser triangulares, descendo o seu fundo, no mínimo, a 0,20 m abaixo do nível do leito do pavimento. 

O separador central destina-se a faixas de rodagem unidireccionais, e inclui as bermas esquerdas, 

pelo que a sua largura é a distância entre os bordos interiores das faixas de rodagem unidireccionais. 

Seguidamente indicam-se as larguras mínimas dos separadores. 

 

Tabela 8: Largura mínima dos separadores 

Largura do separador (m) Velocidade-base (km/h) 
Mínimo absoluto Mínimo normal 

140 e 120 6 6 
100 5 6 
80 4 5 
60 2,6 4 

Fonte: Junta Autónoma das Estradas 

 

Sempre que o separador tenha uma largura igual ou superior a 6,0 metros deverá ser arbustizada a 

parte central, para melhorar o conforto óptico na condução nocturna. 

A inclinação dos taludes deverá ser definida, tendo em consideração (JAE, 1994): 

� As características geotécnicas do terreno; 

� A adaptação da estrada à paisagem; 

� A protecção contra desmoronamentos. 

� A inclinação normal dos taludes (H:b), em terreno ondulado, deverá ser: 

� Taludes com uma altura superior de 2,0 metros, deverão ter uma inclinação normal de 2:3; 



 9 

� Taludes de aterro com altura inferior a 2,0 metros, deverão ter uma base com largura constante de 

3,0 metros; 

� Quando se pretende um arrelvamento dos taludes, a inclinação máxima deverá ser 1:2.  

No caso de estradas localizadas em terreno acidentado ou muito acidentado, o Guia recomenda: 

� Adoptar, de preferência, um traçado em corte respeitando a direcção das diáclases; 

� Construir semi-túneis; 

� Construir túneis de pequena extensão nos esporões rochosos; 

� Reduzir ao mínimo possível a altura dos taludes de corte e aterro, a fim de não se perturbar o 

equilíbrio da encosta; 

� Construir os muros de suporte de preferência nos cortes e não nos aterros; 

� Efectuar uma drenagem, superficial e profunda, extremamente cuidadosa. 

Nós de ligação 

Segundo a definição constante no Guia “Norma de Nós de Ligação”, elaborado pela Junta Autónoma 

das Estradas, um nó de ligação é constituído por um conjunto de ramos que asseguram a ligação entre 

estradas que se cruzam a níveis diferentes, concebido com a finalidade de reduzir ou eliminar pontos 

de conflito, melhorar a segurança e aumentar a capacidade da via. 

O espaçamento mínimo entre nós de ligação, em zona rural, deve ser de 4 Km. Em zona urbana 

deverá ser de 1 Km. 

A escolha do tipo de um nó de ligação depende de alguns factores. Segundo o guia “Norma de Nós de 

Ligação”, elaborado pela Junta Autónoma das Estradas, estes factores podem ser: velocidade, volume 

e composição do tráfego, número de ramos que se cruzam, características da rede viária local, 

topografia, área disponível, condicionamentos urbanísticos, impacte ambiental e custos.  

No que concerne ao perfil transversal tipo dos mesmos, este pode ter duas variantes, conforme são 

ramos unidireccionais ou ramos bidireccionais e conforme tem uma ou duas vias: 

1 - Ramos unidireccionais:  

� Uma faixa de rodagem com 4,0 m, constituindo uma via de circulação;  

� Uma faixa de rodagem com 7,0 m constituindo duas vias de circulação;  

� Berma esquerda com 1,0 m de largura totalmente pavimentada;  

� Berma direita com 2,50 m de largura, sendo 0,30m de largura contigua à faixa de rodagem com 

uma estrutura de pavimento com a mesma espessura total da faixa de rodagem, mas composta por 

camadas de base e de desgaste diferentes. 

2 - Ramos bidireccionais:  

� Duas faixas de rodagem constituídas por uma via de 3,5m em cada sentido;  

� Separador central com 0,60m de largura;  

� Duas bermas esquerdas com 0,70m de largura;  

� Duas bermas direitas com 2,5 m de largura, sendo 0,30 m de largura contigua à faixa de rodagem 

com uma estrutura de pavimento com a mesma espessura total da faixa de rodagem, mas 

composta por camadas de base e de desgaste diferentes. 
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2.1.5 Estaleiros de construção 

Por estaleiro de construção define-se o conjunto de meios necessários (humanos, materiais e 

equipamentos) que tornam possível a execução de uma obra, assegurando um determinado nível de 

qualidade e de segurança e minimizando o custo associado (Dias, 2006). 

De acordo com o Decreto-lei nº 46427, de 10 de Julho de 1965, estaleiro de construção é o “(...) local 

onde se efectuam os trabalhos, bem como os locais onde se desenvolveram actividades de apoio 

directo à obra(...)”. 

Os estaleiros de apoio podem ser de dois tipos, local e central (Dias, 2006). O estaleiro local ou de 

apoio à obra é aquele que serve de apoio à execução de uma obra. Pode ocupar terrenos pertencentes 

ao dono da obra ou outros nas suas proximidades, quer seja privado ou público. Por outro lado, o 

estaleiro central é implantado normalmente em terreno de propriedade da empresa de construção onde 

se encontram as instalações e equipamentos de utilização geral. Para se proceder à organização de 

um estaleiro de construção, é essencial, primeiramente, determinarem-se as características da obra, e 

em seguida as respectivas áreas de implantação tendo em conta os critérios de dimensionamento, 

considerados na seguinte regulamentação: 

� Regulamentação das instalações provisórias destinadas ao pessoal empregue nas obras, Decreto-

lei nº 46427, de 10 de Julho de 1965. 

� Regulamentação de sinalização de trânsito, Decreto regulamentar nº 22 – A/98 de 1 de Outubro. 

� Directiva Comunitária sobre segurança e saúde, para estaleiros móveis ou temporários, Decreto-

Lei nº 273/2003, de 29 de Outubro. 

Em alguns casos, existe regulamentação especifica sobre os estaleiros de construção, como por 

exemplo na Câmara Municipal de Lisboa (CML), onde é obrigatório a verificação do regulamento 

municipal sobre ocupação da via publica com tapumes, andaimes, depósitos de materiais, 

equipamentos e contentores para a realização de obras. 

Os elementos de um estaleiro são todas as construções auxiliares, equipamentos e demais instalações 

necessárias para a execução da obra nas melhoras condições (Dias, 2006). 

Consideram-se elementos do estaleiro, potenciadores de causar impactes no meio ambiente, os que 

seguidamente são apresentados: 

� Vedações 

� Portaria 

� Escritório, incluindo o da 

fiscalização 

� Dormitório 

� Instalações sanitárias 

� Refeitório 

� Ferramentas 

� Estaleiro de preparação de 

betões e argamassas 

� Estaleiro de cofragens e 

armaduras 

� Instalação equipamentos de 

apoio 

� Parques equipamento móveis 

� Armazéns de materiais 

� Parques de materiais 

� Redes provisórias de 

água, esgotos e 

electricidade 

� Recolha de lixo 

� Circulações internas 

 

Todos estes elementos provocam inúmeros danos ambientais no local de implantação e imediações do 

estaleiro de construção. Os inconvenientes resultantes da actividade de um estaleiro, são a produção 

de resíduos, produção de lamas, produção de poeiras, poluição de solo e dos recursos hídricos e 
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danificação das redes de drenagem, danificação da vegetação, impacte visual, ruído e ainda aumento 

do volume de tráfego (Couto, 2006). 

 

2.1.6 Equipamento do estaleiro 

A classificação dos equipamentos de um estaleiro pode ter abordagens distintas, consoante se trate de 

equipamentos a incorporar na obra ou equipamentos de apoio. 

Os equipamentos a incorporar na obra são aqueles que se destinam a ser integrados no decurso da 

obra. Por outro lado, os equipamentos de estaleiro ou equipamentos de apoio à obra são os meios 

utilizados para a execução dos diversos trabalhos da obra e são tratados tendo em conta o grau de 

intervenção nas diferentes unidades de produção (Dias, 2006). 

Os equipamentos do estaleiro de construção são os principais responsáveis pela emissão de gases 

poluentes para a atmosfera, durante a fase de construção de uma rodovia.  

A “Swiss environmental authority”, em conjunto com “Ordinance on Air Pollution Control” (OAPC), 

realizaram um Guia, para controlo de poluição atmosférica em equipamentos de estaleiro de 

construção, que descreve medidas para a mitigação da emissão de poluentes, na fonte. Estas medidas 

foram elaboradas tendo em consideração alguns factores, como o tipo, localização e tamanho do 

estaleiro, e ainda a duração da fase de construção da obra (SAEFL/BUWAL, 2003). 

Seguidamente descrevem-se algumas medidas, contidas no Guia. Este assunto será desenvolvido no 

Capitulo 9 (Medidas de mitigação para a qualidade do ar): 

Como medidas de precaução básicas, o Guia refere: 

� Humedecer os materiais susceptíveis de libertação de poeiras. 

� Minimizar o recurso a explosivos. 

� Promover a inspecção periódica para equipamentos com potência superior a 18 KW. 

� Utilização de combustível com baixa concentração de enxofre (< 50 ppm). 

Por outro lado, como medidas de precaução específicas, para estaleiros de grande dimensão, o Guia 

propõe: 

� Utilização de correias transportadoras nos equipamentos de transporte de materiais. 

� Utilização de fontes de energia existentes ou de geradores com produção de energias alternativas. 

� Evitar a queima de vegetação a céu aberto durante a fase de construção da estrada. O material 

vegetativo poderá ser vendido ou entregado para produzir energias alternativas. 

2.2. AIA de Infra-estruturas Rodoviárias 
Antes de abordar o tema relacionado com as metodologias para elaboração e avaliação de um EIA, 

será indispensável compreender os conceitos e procedimentos inerentes às mesmas. Será ainda 

necessário compreender todo o processo de AIA, para uma maior elucidação acerca dos principais 

procedimentos que um projecto sujeito a AIA, poderá sofrer. 

Como tal, este sub-capitulo trata disso mesmo, da definição dos principais conceitos e procedimentos 

relativos ao processo de AIA.  
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Para o estudo desta matéria a principal fonte utilizada foi a legislação nacional. Foram ainda utilizados 

os seguintes documentos: 

1 – Fundamentos de Avaliação de Impacte Ambiental. Universidade Aberta, Lisboa.  

2 – Introdução ao Direito do Ambiente. Universidade Aberta, Lisboa.  

3 – Principles of Environmental Impact Assessement Best Practice. International Association for 

Impact Assessment (IAIA). 

4 – Guidelines on the Information to be contained in EIA. The Environmental Protection Agency 

(EPA). 

5 - Environmental Impact Assessement of National Road Schemes – A practical guide. National 

Roads Authority (NRA). 

Para mais informações sobre este tema, podem ser consultados: 

1 - Environmental Impact Assessment, MacGraw-Hill  

2 - Methods of Environmental Impact Assessment, Spon Press, London; 

3 - Environmental Impact Assessment – a comparative overview. Prentice Hall, Pearson Education. 

2.2.1. Enquadramento Legislativo 
As Directivas Comunitárias que dizem respeito à AIA de projectos, são a Directiva nº 85/337/CEE de 27 

de Junho, alterada pela Directiva nº 97/11/CE, de 3 de Março. A primeira foi transposta pelos Decretos-

Lei nº 186/90, de 6 de Junho, nº 278/97 de 8 Outubro e nº 59/99. Foi transposta ainda pelos Decretos 

Regulamentares nº 38/90, de Novembro e nº 42/97, de 10 de Outubro (Canotilho, 1998). 

Com o Decreto-Lei nº 69/2000, de 3 de Maio, a AIA, adquiriu carácter vinculativo para a decisão 

(Declaração de Impacte Ambiental - DIA) do Ministro com a tutela do Ambiente. 

Segundo o Decreto-Lei nº 69/2000, de 3 de Maio, com o referido diploma, a componente da 

participação pública e do acesso público à informação também passou a fazer parte do quadro 

procedimental da AIA. O mesmo refere ainda que, de entre outras inovações do diploma, o proponente 

de um projecto público ou privado pode apresentar, junto da autoridade competente para a AIA, uma 

proposta de definição do âmbito (PDA) do estudo de EIA. Por outro lado, o diploma introduz o instituto 

da pós-avaliação no processo, que se destina a assegurar o correcto acompanhamento do projecto em 

fases posteriores à Declaração de Impacte Ambiental (DIA).  

Actualmente este Decreto-Lei já foi alterado pelo Decreto-Lei n.º 197/2005, de 8 de Novembro, e 

posteriormente pelo Decreto-Lei nº 2/2006, de 6 de Janeiro. 

2.2.2. Definição de Avaliação de Impacte Ambiental 
A AIA é um procedimento administrativo que garante que, antes da autorização de um projecto, os seus 

potenciais impactes significativos no ambiente serão satisfatoriamente avaliados e tidos em 

consideração (Canotilho, 1998). Da mesma forma, a alínea e), do artigo 2º, do Decreto-Lei nº 69/2000, 

de 3 de Maio define AIA como “um instrumento de carácter preventivo da política do ambiente, 

sustentado na realização de estudos e consultas, com efectiva participação pública e análise de 

possíveis alternativas, que tem por objecto a recolha de informação, identificação e previsão dos efeitos 

ambientais de determinados projectos, bem como a identificação e proposta de medidas que evitem, 
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minimizem ou compensem esses efeitos, tendo em vista uma decisão sobre a viabilidade da execução 

de tais projectos e respectiva pós-avaliação”. 

Os principais objectivos da AIA são (IAIA, 1999):  

� Assegurar que o ambiente é explicitamente considerado e incorporado no processo de tomada de 

decisão sobre propostas de desenvolvimento; 

� Antecipar e evitar, minimizar ou compensar os efeitos adversos significativos - biofísicos, sociais e 

outros relevantes - de propostas de desenvolvimento; 

� Proteger a produtividade e a capacidade dos sistemas naturais e dos processos ecológicos que 

mantêm as suas funções;  

� Promover um desenvolvimento que seja sustentável e que optimize o uso dos recursos e as 

oportunidades de gestão; 

� Fornecer aos decisores informação sobre as implicações ambientais significativas de determinadas 

acções propostas; 

� Sugerir modificações da acção, tendentes à eliminação dos impactes potenciais adversos e 

potenciação dos impactes positivos; 

� Sugerir os meios de minimização dos impactes potenciais inevitáveis.  

De acordo com o Decreto-Lei nº 69/2000, de 3 de Maio, constituem fases do processo de AIA: 

� Enquadramento ou selecção de projectos; 

� Proposta de Definição do Âmbito do EIA (nº 2, do artigo 11º) 

� Elaboração do EIA 

� Apreciação técnica do EIA, onde consta a decisão sobre o procedimento de AIA – DIA, sendo a 

mesma de carácter vinculativo. 

� Pós-Avaliação. Esta fase engloba a verificação da conformidade do Relatório de Conformidade 

Ambiental do Projecto de Execução (RECAPE) com a DIA, a monitorização e ainda as respectivas 

auditorias. 

2.2.3. Fases de AIA, para projectos rodoviários 

2.2.3.1 Enquadramento (Screening) 

Screening é o termo utilizado para a descrição do processo que decide se um determinado projecto 

está sujeito a AIA (NRA, 2005b). 

Esta decisão é tomada, tendo por base o tipo de projecto, a sua escala de significância e ainda a 

sensibilidade ambiental do ambiente receptor (EPA, 2002). 

Num projecto rodoviário, estão sujeitos a AIA, todos os projectos enunciados nas listas positivas do 

anexo I e II, do Decreto-Lei, nº 69/2000, de 3 de Maio, alterado pelo Decreto-Lei n.º 197/2005, de 8 de 

Novembro. 

Como tal, estão abrangidos os seguintes projectos rodoviários, no Decreto-lei acima referido: 

� “ Construção de auto-estradas e de estradas destinadas ao tráfego motorizado, com duas faixas de 

rodagem, com separador, e pelo menos duas vias cada (...)”. (alínea b), nº 7, do anexo I); 
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� “Construção de Itinerários Principais e de Itinerários Complementares (...)”, para troços superiores 

a 10 km. (alínea c), nº 7, do anexo I). 

� Estradas nacionais e estradas regionais, (...), para troços superiores a 10 km. (Alínea e), nº 10, do 

Anexo II). 

Ainda que um projecto não se insira no Anexo I ou II pode estar sujeito a AIA, se as seguintes 

condições se verificarem significativas (EQB, 2000): 

� Tipo, extensão e reversibilidade dos danos ambientais; 

� Potencias impactes cumulativos do projecto; 

� Valor do investimento no que respeita às medidas de mitigação; 

� Proximidade de projectos similares.  

Para projectos correspondentes ao Anexo I do Decreto-Lei nº 69/2000 de 3 de Maio, a Autoridade de 

AIA será a APA. Será ainda a APA quando a entidade licenciadora ou de autorização é um serviço 

central não desconcentrado ou um instituto sob tutela da administração central, ou quando o projecto 

se situa numa área abrangida por duas ou mais DRA. Por outro lado, as Comissões de Coordenação e 

Desenvolvimento Regional (CCDR) funcionam como Autoridade de AIA, para os restantes casos 

(Decreto-lei 69/2000, de 3 de Maio). 

2.2.3.2 Proposta de Definição de Âmbito (“Scoping”) 

Segundo o Decreto-lei, nº 69/2000, de 3 de Maio, a Proposta de Definição de Âmbito corresponde à 

“fase preliminar e facultativa do procedimento de AIA, na qual a Autoridade de AIA identifica, analisa e 

selecciona as vertentes ambientais significativas que podem ser afectadas por um projecto e sobre as 

quais o estudo de impacte ambiental (EIA) deve incidir”. 

De acordo com o artigo 11º, do Decreto-Lei nº 69/2000, de 3 de Maio, a proposta de definição de 

âmbito, apresentada pelo proponente à Autoridade de AIA, deverá conter uma descrição sumária do 

tipo, características e localização do projecto. Esta proposta é facultativa e pode ser ou não, sujeita a 

consulta pública. 

No anexo A1 apresenta-se um esquema para a PDA.  

2.2.3.3 Procedimento de Avaliação de Impacte Ambiental 

O procedimento de AIA propriamente dito, corresponde às fases de apreciação técnica e proposta da 

DIA. Como tal, inicia-se com o envio do EIA do Estudo Prévio à Autoridade de AIA, seguindo-se a 

apreciação técnica do EIA, a participação pública, o parecer final da Comissão de Avaliação de AIA e a 

proposta de Declaração de Impacte Ambiental (DIA). Esta proposta de DIA, elaborada pela Autoridade 

de AIA pode ser favorável, condicionalmente favorável, ou desfavorável. 

No anexo A2 apresenta-se um esquema do procedimento de AIA. 

 
Um EIA, deve ser composto por um Resumo não Técnico, Relatório Síntese, Relatórios Técnicos 

(quando necessário) e ainda pelos respectivos anexos (Portaria 330/2001, de 2 de Abril).  
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O conteúdo mínimo de EIA, objecto de avaliação por parte da Comissão de Avaliação de AIA, deve 

obedecer ao Decreto-Lei nº 69/2000, de 3 de Maio, rectificado pelo Decreto-Lei nº 197/2005. Como tal, 

um EIA, deverá conter (Anexo III): 

1 - Descrição e caracterização física do projecto, das soluções alternativas estudadas, incluindo a 

ausência de intervenção, tendo em conta a localização e as exigências no domínio da utilização dos 

recursos naturais e razões da escolha em função:  

Das fases de construção, funcionamento e desactivação;  

Da natureza da actividade;   

Da extensão da actividade;  

Das fontes de emissões.  

2 - Descrição dos materiais e da energia utilizada ou produzida (...); 

3 - Descrição do estado do local e dos factores ambientais susceptíveis de serem consideravelmente 

afectados pelo projecto, (...) bem como a inter-relação entre os factores mencionados.  

4 - Descrição do tipo, quantidade e volume de efluentes, resíduos e emissões previsíveis, nas fases 

de construção, funcionamento e desactivação, para os diferentes meios físicos (poluição da água, do 

solo, da atmosfera, ruído, vibração, luz, calor, radiação, etc.).  

5 - Descrição e hierarquização dos impactes ambientais significativos (...) decorrentes do projecto e 

das alternativas estudadas (...).  

6 - Indicação dos métodos de previsão utilizados para avaliar os impactes previsíveis, bem como da 

respectiva fundamentação científica.  

7 - Descrição das medidas e das técnicas previstas para:  

7.1 - Evitar, reduzir ou compensar os impactes negativos;  

7.2 - Prevenção e valorização ou reciclagem dos resíduos gerados;  

7.3 - Prevenir acidentes.  

8 - Descrição dos programas de monitorização previstos nas fases de construção, funcionamento e 

desactivação.  

9 - Resumo das eventuais dificuldades, incluindo lacunas técnicas ou de conhecimentos, encontradas 

na compilação das informações requeridas.  

10 - Referência a eventuais sugestões do público e às razões da não adopção dessas sugestões.  

11 - Resumo não técnico de todos os itens anteriores, se possível acompanhado de meios de 

apresentação visual. 

A estrutura do EIA, encontra-se formulada no anexo II da Portaria 330/2001, de 2 de Abril, devendo 

abranger os seguintes capítulos: 

I – Introdução   

II – Objectivos e justificação do projecto 

III – Descrição do projecto e das alternativas consideradas 

IV – Caracterização do ambiente afectado pelo projecto e da sua evolução previsível na ausência do 

projecto 



 16 

V – Impactes ambientais e medidas de mitigação 

VI – Monitorização e medidas de gestão ambiental dos impactes resultantes do projecto 

VII – Lacunas técnicas ou de conhecimentos 

VIII – Conclusões  

2.2.3.4 Pós-Avaliação 

A Pós-Avaliação tem como principal objectivo assegurar que os termos e condições de aprovação de 

um projecto são cumpridos. 

A Pós-avaliação pode ser dividida em Pós-avaliação de verificação ou geral. A primeira corresponde á 

verificação da conformidade do RECAPE com a DIA, sempre que o procedimento de AIA tiver sido 

realizado em fase de estudo prévio. A Pós- Avaliação geral corresponde ao controlo das medidas de 

monitorização e auditorias em fase de construção, exploração e desactivação da obra (Partidário, 

2003). 

No anexo A3 apresenta-se o esquema de tramitação para a pós-avaliação de verificação. 

2.2.3.5 Participação Pública 

A consulta pública diz respeito à fase de definição de âmbito, procedimento de AIA e ainda à Pós-

Avaliação. Segundo o artigo 22º, do Decreto-Lei nº 69/2000, de 3 de Maio (...) o procedimento de AIA é 

público, encontrando-se todos os seus elementos e peças processuais disponíveis para consulta, 

nomeadamente:  

a) Na Autoridade de AIA;   

b) No IPAMB;  

c) Nas direcções regionais do ambiente da área de localização do projecto;  

d) Nas câmaras municipais da área de localização do projecto.  

Segundo o mesmo artigo, após o termo do procedimento de AIA, a consulta dos documentos pode ser 

efectuada no IPAMB.   

Da mesma forma, a legislação AIA exige que devem ser obrigatoriamente publicitados: 

a) O EIA;  

b) O resumo não técnico;  

c) O relatório da consulta pública;  

d) O parecer final da comissão de avaliação;  

e) A DIA;  

f) O relatório previsto no n.º 1 do artigo 28.º;  

g) A decisão de dispensa de procedimento de AIA;  

h) A decisão relativa ao pedido de licenciamento ou de autorização.  
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2.2.4. Ciclo de vida de um projecto de infraestruturas rodoviárias e os 
procedimentos de AIA 

O projecto rodoviário deve integrar o Procedimento de AIA em todas as suas fases de execução. 

Como tal, aquando a concepção dos estudos de viabilidade de corredores e traçado poderá, 

facultativamente, ser apresentada a PDA. Após a aprovação do estudo de viabilidade, inicia-se a fase 

de estudo prévio, com a elaboração do respectivo EIA, dando início ao procedimento de AIA. 

Seguidamente elabora-se o projecto de execução, com o respectivo RECAPE, sujeito a Avaliação pela 

Autoridade de AIA. O projecto de execução deve ter em linha de conta as exigências formais derivadas 

do processo de AIA e expressas na DIA. 

Nas fases de construção e exploração da rodovia, deve ser assegurada a implementação das medidas 

e monitorização, inseridas no Plano de Gestão Ambiental (PGA) (Partidário, 2003). 

No anexo A4 apresenta-se um esquema, relacionando o ciclo de vida de um projecto, e os 

procedimentos de AIA. 

2.2.5. Princípios de Melhor Prática em AIA 
Em 1999, a International Association for Impact Assessement (IAIA), definiu um conjunto de princípios 

para a melhor prática em AIA, que se dividem em princípios básicos e princípios operacionais. 

Os princípios básicos podem ser aplicados a todos os estágios da AIA. Por outro lado, os princípios 

operacionais são utilizados e descrevem a forma como os princípios básicos devem ser aplicados aos 

vários estágios da AIA (IAIA, 1999). 

No anexo A5 apresenta-se a listagem dos princípios para a melhor prática ambiental. 

 

3. Metodologias para a elaboração e avaliação do EIA, para 
projectos de estradas 

A construção de rodovias cresceu consideravelmente nos últimos anos e consequentemente o 

procedimento de AIA revelou-se mais elaborado.  

Por outro lado, um projecto de estradas, pela sua natureza é complexo, uma vez que abrange uma 

vasta área geográfica, provocando inúmeros impactes ambientais e atraindo um elevado número de 

público interessado, sendo o procedimento de AIA foco de atenção (NRA, 2005b). Por esta razão, um 

projecto com tipologia linear requer um maior grau de exigência aquando a caracterização do ambiente 

de referência e principalmente aquando a identificação dos impactes ambientais provocados no 

ambiente receptor e respectivas medidas de mitigação. Assim, surge a necessidade de criar 

metodologias para avaliação de EIA, de forma a tornar o processo mais expedito e homogéneo. 

Para o caso de projectos rodoviários na fase de estudo prévio, em especial, a utilização de guias de 

avaliação de EIA, reduz a subjectividade e optimiza o tempo requerido pelo Decreto-Lei nº 69/2000, de 

3 de Maio para essa avaliação, uma vez que a escolha das alternativas de traçado se torna mais 

simples e sobretudo mais objectiva. 
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A principal função dos guias de apreciação é a de verificar a conformidade e qualidade dos EIA no que 

concerne ao conteúdo mínimo exigido pelo Decreto-Lei nº 69/2000, de 3 de Maio, assim como à 

estrutura referida na Portaria 330/2001, de 2 de Abril. 

Para verificar se um EIA está conforme com os diplomas existentes, podem utilizar-se alguns critérios 

de qualidade. Esses critérios poderão basear-se nos seguintes pontos (Partidário, 2003): 

� O estudo deve remeter-se à definição do âmbito; 

� Descrição do projecto e as suas alternativas; 

� Descrição dos antecedentes e a justificação do projecto; 

� Descrição dos factores do ambiente potencialmente afectados; 

� Predição da evolução dos factores do ambiente potencialmente afectados na ausência do projecto 

(alternativa da não-acção ou alternativa-zero); 

� Identificação, caracterização, predição e avaliação dos impactes-chave; 

� Explicitação da incerteza associada à predição de impactes; 

� Identificação das medidas de mitigação; 

� Apresentação de uma organização e estrutura que facilita a sua utilização; 

� O estudo deverá ser redigido aliando o rigor técnico e científico à facilidade de comunicações; 

� Indicação as referências bibliográficas e as fontes de informação; 

� Identificação os responsáveis pelo EIA; 

� Constituição um documento capaz de evidenciar as vantagens e as desvantagens das decisões a 

tomar. 

Por outro lado, segundo o guia de avaliação de EIA, elaborado pela Comissão Europeia (CE, 2001), 

para uma correcta identificação dos pontos-chaves que devem estar inseridos num EIA, sujeito a 

avaliação por parte da Comissão de Avaliação, o guia deve conter as seguintes secções: 

� Descrição do projecto 

� Alternativas  

� Descrição do estado do ambiente potencialmente afectado pelo projecto 

� Descrição dos efeitos significativos potenciais do projecto 

� Descrição das Medidas de Mitigação 

� Resumo Não Técnico 

� Qualidade da apresentação 

 

A nível nacional e internacional, os documentos que foram objecto de estudo são os seguintes: 

1 - EAW Guidelines - Preparing Environmental Assessment Worksheets. Environmental Quality Board 

(EQB). 

2 - Environmental Impact Assessment of National Road Schemes – A Practical Guide. National 

Roads Authority (NRA). 
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3 - A guide to good practice and proceedings. Consulting, Planning Bulletin Environmental Impact 

Assessment. 

4 - Environmental Impact Assessment: A Guide to Good Practice and Procedures. Department of 

Communities and Local Development 

5 - Guidelines on Information to be Contained in an Environmental Impact Statement. The 

Environmental Protection Agency (EPA) 

5 - Principles of Environmental Impact Assessment Best Practice. International Association for Impact 

Assessment - IAIA 

6 - Guidelines for Ecological Impact Assessement in the United Kingdom. Institute of Ecology and 

Environmental Management 

7 - Roads and Environment: A Handbook. Koji Tsunokawa, Christopher Hoban. World Bank technical 

paper. 

 

Os seguintes guias de verificação de EIA, que foram objecto de estudo são os que a seguir se 

descrevem. 

1: Guidance on EIA - Screennig. Comissão Europeia (CE). 

2: Guidance on EIA – Scoping. Comissão Europeia (CE). 

3: Guidance on EIA - EIS Review. Comissão Europeia (CE). 

4: Desenvolvimento de Critérios para Avaliação da Qualidade de Estudos de Impacte  

Ambiental Para o Sector das Pedreiras, Relatório Preliminar. 

Mais informações relacionadas com as metodologias para elaboração e avaliação de EIA, podem ser 

encontradas na seguinte bibliografia: 

1: Guidelines for a Successful Environmental Impact Statement Process. 

2: Draft Guidelines for the preparation of the EIA for the Kemess North Copper-gold Mine Project.  

4: Evaluation of the Environmental Impact Assessment. 

 
Na presente dissertação foi elaborado um guia simples para avaliação da conformidade do EIA de 

infraestruturas rodoviárias, em fase de estudo prévio.  

A metodologia a seguir apresentada, diz respeito ao método para a realização deste guia, que consistiu 

num estudo exaustivo dos pontos a serem considerados em todos os capítulos de um EIA no caso de 

infraestruturas rodoviárias, tendo em conta o seu conteúdo mínimo que, assim como a estrutura a ser 

utilizada.  

Cada sub-capitulo abaixo apresentado corresponde aos capítulos constantes no anexo II da Portaria 

330/2001, de 2 de Abril. Em cada sub-capitulo serão apresentados os principais pontos a ter em 

consideração. 

Este estudo pode servir de condutor ao guia de verificação da estrutura e conteúdo mínimo de EIA, em 

fase de estudo prévio, para infraestruturas rodoviárias, apresentado no anexo7. 

Adicionalmente pode ter utilidade no apoio da elaboração de um EIA, do ponto de vista do proponente. 
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3.1. Introdução 
A introdução de um EIA deve, segundo a Portaria 330/2001, de 2 de Abril, incluir as alíneas a seguir 

apresentadas. Para cada ponto especifica-se o seu conteúdo no caso de projectos rodoviários. 

i) Identificação do projecto 

Deve ser referida a localização do projecto e descrição muito breve do traçado, referindo a extensão do 

mesmo. 

ii) Identificação da fase em que se encontra o projecto 

Deve estar claramente referenciada a fase em que se encontra o projecto, neste caso será em estudo 

prévio. 

Quando se realiza um EIA, para projectos de rodovias, é necessário também ter em conta se se trata 

de um projecto novo, ou apenas da reabilitação de uma via já existente.  

Estas duas tipologias de projecto afectam o ambiente de diferentes maneiras e requerem diferentes 

metodologias para a caracterização do ambiente afectado, dos impactes e das medidas de 

minimização. A substancial diferença reside no facto de, para projectos novos o EIA deve focar-se na 

prevenção dos impactes, enquanto que para a reabilitação de uma rodovia há existente, o EIA deverá 

basear-se na redução e remediação dos impactes já existentes (Tsunokawa; Hoban, 1997). 

Segundo o mesmo autor, e citando, para uma nova rodovia, o proponente deve: 

� Justificar a necessidade e a utilização da tecnologia preferida; 

� Descrever as acções realizadas para todas as fases do projecto (construção, exploração e 

desactivação), que poderão causar danos ambientais; 

� Localizar as potenciais zonas de impacte, em relação ao projecto; 

� Identificar os potenciais impactes, para um raio de 5 km/corredor; 

� Formular um plano de gestão ambiental, prevenindo impactes futuros. 

Por outro lado, para a reabilitação de uma rodovia, o proponente deve apenas focar a necessidade de 

reparação ou reabilitação dos danos ambientais já existentes. Assim, o analista deve: 

� Justificar a necessidade do projecto, e definir as alterações significativas no ambiente; 

� Identificar, se existirem os aspectos que causem impactes negativos que se considerem mais 

significativos; 

� Analisar quais os efeitos da conjugação do plano de reabilitação, com o plano já existente; 

� Preparar um plano de acção para reparar os danos ambientais, que resultaram do novo plano de 

reabilitação. 

iii) Identificação do proponente e da entidade licenciadora ou competente para a autorização 

A entidade licenciadora para este tipo de projectos é as Estradas de Portugal, tutelada pelo Ministério 

das Obras Públicas, Transportes e Habitação. 

iv) Identificação dos responsáveis pela elaboração do EIA e indicação do período da sua 

elaboração 
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v) Referência aos eventuais antecedentes do EIA 

Neste ponto deve fazer-se referência à possível proposta de definição de âmbito e respectiva 

deliberação da comissão de avaliação, em fases anteriores.  

vi) Identificação da metodologia utilizada para elaboração e descrição geral da estrutura do EIA 

A descrição da estrutura do EIA deve estar sob a forma de um índice, ou contendo uma breve 

descrição do conteúdo de cada capítulo.   

O EIA deve conter o Relatório Síntese, Relatórios Técnicos, Resumo Não Técnico, Anexos e Peças 

Desenhadas. 

A metodologia utilizada na elaboração do EIA deve ser definida de forma a permitir identificar, 

caracterizar e avaliar os aspectos ambientais e sociais da área em estudo e os impactes introduzidos 

pela sua execução. Devem ser identificados os documentos e as acções mais relevantes.  

Devem ainda ser especificadas as relações entre os descritores do EIA, e os que se encontram na 

legislação (por exemplo: a fauna e a flora estão combinadas no descritor ecologia). 

 

3.2. Objectivos do Projecto 
Neste capítulo devem ser claramente descritos os objectivos do projecto, bem como os seus 

antecedentes. 

As alíneas abrangidas neste ponto são: 

i) Descrição dos objectivos e da necessidade do projecto 

A principal justificação neste tipo de projectos é assegurar a distribuição e canalização do tráfego 

rodoviário, ligeiro e pesado, libertando eixos saturados. 

ii) Descrição dos antecedentes do projecto e sua conformidade com os instrumentos de gestão 

territorial existentes e em vigor 

Devem ser especificados todas as situações que antecederam à elaboração do EIA, nomeadamente: 

� Documentos elaborados anteriormente ao EIA;  

� Alterações que o projecto sofreu, referindo sempre as datas;  

� Se o estudo já foi sujeito a avaliação de impacte ambiental, e respectiva 

conformidade/desconformidade;  

� Fases pelas quais o projecto já passou. 

Para qualquer um dos documentos elaborados anteriormente ao EIA, deve ser indicado o respectivo 

nome, data de elaboração e ainda o objectivo da sua realização, acompanhado das principais 

conclusões.  

Por outro lado, o projecto deve ser devidamente contemplado nos Instrumentos de Ordenamento do 

Território. Segundo o artigo 9ª do Decreto-Lei nº 48/98, de 11 de Agosto, os instrumentos de gestão 

territorial integram: 

1 - Instrumentos de desenvolvimento territorial: 

a) O programa nacional da política de ordenamento do território (...); 
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b) Os planos regionais de ordenamento do território (...); 

c) Os planos intermunicipais de ordenamento do território (...). 

2 — Instrumentos de planeamento territorial: planos municipais de ordenamento do território, que 

compreendem as seguintes figuras: 

a) O plano director municipal (...); 

b) O plano de urbanização, que desenvolve, em especial, a qualificação do solo urbano; 

c) O plano de pormenor, que define com detalhe o uso de qualquer área delimitada do território 

municipal. 

3 — Instrumentos de política sectorial (...). 

4 — Instrumentos de natureza especial os planos especiais de ordenamento do território. 

Além dos planos de ordenamento do território, um projecto de rodovias deve estar integrado no plano 

sectorial, com incidência territorial, neste caso o PRN, definido pelo do Decreto-Lei, nº222/98, de 17 de 

Julho, que foi alterado pela Lei nº 98/99, 26 de Julho e posteriormente pelo Decreto-lei nº 182/2003, de 

16 de Agosto.  

Em suma, o projecto deverá estar convenientemente incluído numa das definições acima referidas. 

3.3. Descrição do projecto 
A descrição do projecto reveste-se de especial importância, uma vez que serão as operações do 

mesmo que causam os danos ambientais, posteriormente estudados. 

Como tal, deve ser elaborada uma descrição breve do projecto e das várias alternativas consideradas 

incluindo, sempre que aplicável, os processos tecnológicos desenvolvidos e, quando relevante, os 

mecanismos prévios de geração e eliminação de alternativas, aquando a análise de viabilidade do 

projecto (Portaria 330/2001, de 2 de Abril). Os pontos a seguir indicados referem-se aos elementos que 

deverão ser considerados na descrição do projecto. No anexo A6 apresenta-se uma listagem das 

principais operações do projecto e respectivos impactes. 

i) Descrição do traçado para a plena via 

Na descrição do traçado para a plena via deve estar incluída a planta, o perfil longitudinal, bem como o 

perfil transversal tipo, tal como referenciado no capítulo 2, sub-capitulo 2.1. 

ii) Descrição da geometria dos nós de ligação 

Os nós de ligação obrigam à construção de várias estruturas, que terão impactes negativos no 

ambiente, nomeadamente devido ao aumento da extensão das vias. Como tal, é necessário ter em 

conta a sua integração paisagística na zona em estudo. 

iii) Quantificação e descrição dos restabelecimentos  

Deve estar identificada a velocidade base e o perfil transversal tipo, para os restabelecimentos 

efectuados. 

iv) Identificação das obras de arte do projecto 

As obras de arte mais comuns são passagens superiores, passagens inferiores e passagens agrícolas. 

Será necessário especificar as extensões das mesmas. No caso de passagens superiores, será 

também necessário referir as cotas máximas e mínimas das mesmas. 
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v) Movimentações de terra 

O processo de movimentações de terra inclui os trabalhos relativos à modificação do relevo de um 

terreno, ou seja, o conjunto das operações de escavação, transporte, depósito e compactação. Alguns 

autores utilizam a expressão movimentações de terras para designar terraplanagens, na execução de 

um projecto de estradas.  

v.1) Actividade de Decapagem/Desmatagem 

A decapagem é uma escavação da camada superficial de um terreno (até cerca de 25 cm de 

profundidade) incluindo a regularização da superfície obtida. 

v.2) Aterros e escavações 

O aterro é uma operação destinada a elevar o nível do terreno. Por outro lado, a escavação é uma 

operação de corte do terreno visando um abaixamento da sua superfície e em que a profundidade é 

importante relativamente à área ou largura. 

No EIA deve ser descrita geometria dos taludes de aterros e de escavação. Deve ser ainda feita uma 

estimativa do volume de terras para aterro ou provenientes da escavação. 

v.3) Terras de empréstimo e depósito 

Será importante, para a caracterização dos impactes ambientais decorrentes de um projecto de 

rodovias, a realização de uma estimativa do volume de terras excedentes e de empréstimo.  

vi) Obras de drenagem 

Deve estar Identificada da metodologia utilizada para o dimensionamento dos órgãos de drenagem 

transversal e longitudinal. Para o primeiro tipo de drenagem dimensiona-se as passagens hidráulicas 

necessárias ao restabelecimento das principais linhas de água interceptadas pelo traçado. 

A drenagem longitudinal compreende a drenagem subterrânea e a drenagem superficial. 

Drenagem Subterrânea – A drenagem subterrânea engloba os colectores (no separador ou sob as 

valetas de plataforma) e os drenos (de intercepção ou de rebaixamento de nível freático). 

Drenagem Superficial – A drenagem superficial engloba as valas (de crista e de pá de talude), valetas 

(de plataforma e de bordadura), caleiras no separador, valetas de banqueta e ainda descidas de 

água em talude. 

Devem ainda estar definidas as caixas de visita, caixas de inspecção; caixas de reunião; caixas de 

dissipação e outras que se revelem necessárias. 

vii) Identificação e caracterização dos estaleiros afectos à obra 

viii) Identificação dos caminhos de acesso provisório 

ix) Caracterização do pavimento a utilizar 

x) Quantificação do tráfego, para o ano horizonte de projecto 

A quantificação do tráfego será feita através de um estudo de tráfego.  

Para a metodologia a utilizar consideram-se os seguintes cenários: Cenário Zero, o Cenário 

Intervencionista e o Cenário Tendencial. Para cada cenário, deverá ser apresentado o Tráfego Médio 

Diário Anual (TMDA) para os períodos diurno e nocturno. 

� Cenário Zero – corresponde à evolução da situação actual projectada para o ano horizonte. 
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Neste cenário registar-se-ia um aumento do tempo médio dispendido nas deslocações (menor 

reserva de capacidade, menor velocidade média e maiores tempos de percurso) 

� Cenário intervencionista – apresenta valores ligeiramente inferiores ao cenário tendencial dado que 

pressupõe uma politica favorável ao transporte colectivo e simultaneamente a penalização do uso 

de transporte individual. 

� Cenário Tendencial – cenário que segue as tendências actuais, ou seja, em que a opção modal é 

menos favorável, em que a penalização é menos evidente e a redistribuição de emprego seria 

também menos evidente. 

Devem estar identificados no EIA, o volume de tráfego para o ano horizonte de projecto, a composição 

do mesmo (veículos essencialmente pesados, ligeiros, etc.) e ainda a velocidade de tráfego. 

xi) Identificação de elementos acessórios  

Devem estar identificados os elementos acessórios como é o caso de iluminação, guardas de 

segurança, vedação, portagens, etc. 

xii) Identificação e caracterização de projectos complementares ou subsidiários. 

xiii) Descrição da programação temporal para as fases da obra  

Deve, ainda ser feita no presente capitulo “(...) uma descrição detalhada da programação temporal 

estimada das fases de construção, exploração e desactivação e sua relação, quando aplicável, com o 

regime de licenciamento ou de concessão” (Portaria 330/2001, de 2 de Abril). 

Esta programação é feita, essencialmente, para a fase de construção, e deve ser identificado o ano 

horizonte de projecto, devendo estar identificados todos os trabalhos realizados, o período de 

laboração, o faseamento e a extensão dos trabalhos de construção (Partidário, 2006). 

xiv) Localização do projecto na área em estudo 

xiv.1) Áreas sensíveis situadas nos concelhos de localização do projecto ou das suas alternativas e, 

se relevante, respectiva cartografia 

De acordo com a alínea b) do artigo 2º do Decreto-Lei n.º 69/2000, de 3 de Maio, as áreas sensíveis 

podem ser: 

� Áreas protegidas, classificadas ao abrigo do Decreto-Lei n.º 19/93, de 23 de Janeiro, com as 

alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 227/98, de 17 de Julho; 

� Sítios da Rede Natura 2000, Zonas Especiais de Conservação e Zonas de Protecção Especial, 

classificadas nos termos do Decreto-Lei n.º 140/99, de 24 de Abril, no âmbito das Directivas nºs 

79/409/CEE e 92/43/CEE; 

� Áreas dos monumentos nacionais e dos imóveis de interesse público, definidas nos termos da Lei 

n.º 13/85, de 6 de Julho. 

Será sempre necessário referir as distâncias a que estas áreas se encontram do traçado.  

xiv.2) Planos de ordenamento do território em vigor na área em estudo 

Com atrás já foi referido, os planos de Ordenamento do Território podem ser os seguintes: 

� Plano Director Municipal; 

�  Plano Regional de Ordenamento do Território; 
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�  Plano Sectorial. 

xiv.3) Condicionantes, servidões e restrições de utilidade pública, recorrendo à carta de 

condicionantes.  

xiv.4) Equipamentos e infra-estruturas relevantes potencialmente afectados pelo projecto. 

xiv.5) Os caminhos de acesso para a rodovia deverão estar correctamente identificados. 

xiv.6) Áreas de implantação da rodovia, bem como dos estaleiros de construção deverão estar 

devidamente identificadas e caracterizada. 

 

3.4. Quantificação de materiais e energia utilizados e produzidos, efluentes e 
resíduos 

São as operações do estaleiro de construção que provocam a maior parte dos danos ambientais 

durante a fase de construção. Neste contexto, e de forma a minimizar a poluição no ambiente receptor, 

devem ser descritos e quantificados, para todas as actividades do estaleiro, os pontos que a seguir se 

descrevem. 

i) Materiais utilizados e produzidos 
i.1) Devem estar especificadas as quantidades e tipologias de material a ser movido do local, o 

método da eliminação do material excedente e as fontes de obtenção de material de empréstimo 

(Partidário, 2006). Deverão também ser discutidas as respectivas implicações ambientais. 

i.2) Devem ser caracterizados os métodos utilizados para a preparação do local, os trabalhos 

provisórios, o equipamento e os métodos do transporte do equipamento até ao local e as respectivas 

técnicas utilizadas. 

ii) Energia Utilizada e produzida 

Devem ser especificados os tipos de energia utilizados e feita uma estimativa dos respectivos 

consumos. 

iii) Descrição das fontes de abastecimento e destino dos efluentes líquidos 

As “águas de construção” deverão ser devidamente recolhidas e tratadas devido a conterem 

sedimentos em suspensão que podem degradar a qualidade das águas receptoras ou do solo, bem 

como obstruir os colectores municipais. Como tal, no EIA devem ser claramente identificadas: 

iii.1) As fontes de abastecimento de água, para o local da obra. 

iii.2) A quantificação das águas residuais produzidas e descrição do respectivo tratamento ou destino 

final. 

iv) Resíduos Sólidos  

Os resíduos sólidos resultantes da actividade de construção (RC&D) de uma rodovia, são classificados, 

segundo o Decreto-Lei nº 178/2006, de 5 de Setembro, como resíduos de construção e demolição. 

Estes são definidos como “Resíduos provenientes de actividades de construção, reconstrução, 

ampliação, alteração, conservação e demolição e da derrocada de edificações”. 
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A gestão desta tipologia de resíduos sólidos está legislada pelo Decreto-Lei acima referido. Segundo o 

artigo 32, “ Carecem de licença emitida em procedimento simplificado, analisado e decidido no prazo de 

20 dias pela entidade licenciadora, as operações de: 

(…)b) Armazenagem de resíduos, quando efectuadas no próprio local de produção, no respeito pelas 

especificações técnicas aplicáveis e por período superior a um ano;  

c) Armazenagem de resíduos, quando efectuadas em local análogo ao local de produção, 

pertencente à mesma entidade, no respeito pelas especificações técnicas aplicáveis e por período 

não superior a um ano; 

i) Valorização de resíduos inertes, de betão e de betuminoso (…)”. 

Segundo o Instituto Nacional de Resíduos (INR), A conduta dos produtores e/ou detentores de RC&D 

terá, necessariamente, de ter como base os seguintes princípios: 

� A prevenção no fluxo de RC&D é de extrema importância. É necessário que exista uma redução da 

produção dos resíduos em cada fase do processo de construção, até à execução final da obra, 

mediante princípios de responsabilidade de gestão correcta por quem os origina;  

� Antes do início da obra, deverá ser efectuada uma inventariação dos RC&D que irão ser 

produzidos, segundo a Lista Europeia de Resíduos (LER), aprovada pela Portaria n.º 209/2004, de 

3 de Março, tendo como objectivo proceder à identificação dos seus componentes perigosos, os 

quais, caso existam, deverão, sempre que possível, ser removidos selectivamente e encaminhados 

para operadores devidamente legalizados, sendo de realçar a eventual existência de material com 

amianto, cuja remoção e destino se deverá revestir de particular atenção;  

� A recolha dos RC&D deverá ser efectuado em contentores apropriados devendo o transporte ser 

efectuado de forma a salvaguardar a protecção da saúde e do ambiente. O transporte de resíduos, 

apenas poderá ser efectuado pelo produtor de resíduos, o eliminador ou valorizador do mesmo ou 

ainda pelas empresas licenciadas para transporte rodoviário de mercadorias por conta de outrem. 

(artigo 2º, da Portaria n.º 335/97 de 16 de Maio). 

� A triagem dos diversos fluxos de resíduos inseridos nos RC&D deverá, sempre que possível, ser 

efectuada no local de produção devendo, nos casos em que isso não puder ocorrer, o produtor ou 

detentor proceder ao seu encaminhamento para uma unidade de triagem devidamente legalizada, 

na qual será efectuada a separação dos resíduos por fluxos específicos, tendo em atenção a sua 

posterior reciclagem e/ou valorização;  

� Promover a reutilização sempre que tecnicamente possível;  

� As operações de gestão de RC&D, nomeadamente, triagem, armazenamento, valorização ou 

eliminação, devem ser efectuadas por operadores devidamente autorizados/licenciados. 

Actualmente, ainda não existem normas específicas para a deposição e valorização desta tipologia de 

resíduos, que tem vindo a crescer fortemente ao longo dos últimos anos. Contudo, o Instituto de 

Resíduos, elaborou um projecto de diploma, que visa regularizar o fluxo de RC&D. Este diploma define, 

no seu artigo 8º: 

1 - Os RC&D podem ser utilizados em obra, desde que respeitem as normas técnicas nacionais e 

comunitárias aplicáveis. 
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2 - Na ausência de normas técnicas aplicáveis, a utilização admitida no número anterior terá de 

obedecer a especificações técnicas a definir pelo Laboratório Nacional de Engenharia Civil.  

3 - Por despacho conjunto dos Ministros que tutelam o Instituto dos Resíduos e as obras públicas são 

aprovadas as especificações técnicas referidas no número anterior, as quais contemplam a utilização 

de RC&D nomeadamente em:  

Material para agregados de betão; 

Material para aterros; 

Material para sub-base e base de estradas; 

Material para misturas betuminosas. 

Para tal, o INR estabeleceu com o Laboratório Nacional de Engenharia Civil (LNEC) um contrato, em 

28 de Novembro de 2005, tendo como principal objectivo a elaboração de conjunto de quatro 

especificações técnicas sobre RC&D e respectivas aplicações, as quais traduzem as utilizações 

potenciais mais comuns no sector da construção civil.  

As especificações técnicas encontram-se a seguir indicadas: 

E 471 - 2006 Guia para a Utilização de Agregados Reciclados Grossos em Betões de Ligantes 

Hidráulicos 

E 472 - 2006 Guia para a Reciclagem de Misturas Betuminosas a Quente em Central 

E 473 - 2006 Guia para a Utilização de Agregados Reciclados em Camadas Não Ligadas de 

Pavimentos 

E 474 - 2006 Guia para a Utilização de Resíduos de Construção e Demolição em Aterro e Camada de 

Leito de Infra-Estruturas de Transporte. 

v) Emissões Gasosas provenientes dos equipamentos de estaleiro 

Deve ser feita uma análise das emissões gasosas provenientes dos equipamentos de estaleiro. 

No caso de recurso a explosivos, deve estar devidamente identificado no EIA o seu local de 

armazenamento e prevista a sua remoção e deposição final. 

3.5. Descrição das alternativas consideradas 

3.5.1.  Análise das alternativas do projecto 
A apresentação e descrição das várias alternativas consideradas, diz respeito a um passo importante 

no procedimento de AIA, uma vez que a escolha da alternativa ambientalmente mais favorável 

corresponde a uma eficaz medida de prevenção. 

Para tal é necessário especificar sumariamente, todos os critérios utilizados para a escolha da 

alternativa ambientalmente mais favorável, bem como as suas principais razões (NRA, 2005b). 

Segundo o anexo II da Portaria 330/2001, de 2 de Abril, devem constar no EIA, no que respeita às 

alternativas, os seguintes pontos: 

(...) h) Para o conjunto das alternativas consideradas, deve ser efectuada uma análise comparativa 

dos impactes a elas associados; 
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i) Do conjunto das várias alternativas em análise, deve ser sempre indicada a alternativa 

ambientalmente mais favorável, em termos de localização, tecnologia, energia utilizada, matérias-

primas, dimensão e desenho, devendo ser justificados os critérios que presidiram à definição de 

«alternativa ambientalmente mais favorável». (...) 

Da mesma forma, segundo o guia “Guidelines EIS Review”, elaborado pela EPA, os critérios de 

avaliação para a escolha da alternativa mais favorável devem ser: 

� Localização das alternativas; 

� “Design” das alternativas; 

� Processos utilizados, para cada alternativa; 

� Impactes ambientais mais favoráveis; 

� Medidas de minimização mais favoráveis. 

Segundo o mesmo guia, um possível método de avaliação das alternativas pode ser a elaboração de 

uma matriz de impactes, em que se quantificam, para cada alternativa, os danos provocados no 

ambiente. 

3.5.2. Análise da “alternativa zero”  
A análise da alternativa zero para todos os factores ambientais, ou seja, a caracterização das 

alterações que poderiam ocorrer no meio ambiente, para o ano horizonte de projecto, considerando a 

não existência do projecto, é a base de comparação para a identificação dos impactes mais 

significativos, aquando a construção da rodovia (Tsunokawa; Hoban, 1997). Esta análise é mais do que 

uma identificação dos aspectos ambientais que, ao longo do tempo se poderão modificar, é uma 

análise comparativa entre as alterações ambientais induzidas pelo projecto e as alterações ambientais 

expectáveis, ao longo do tempo, sem a construção da rodovia. Como tal, segundo o mesmo autor, para 

se proceder à análise da alternativa zero, deve-se ter em linha de conta: 

� Registos passados em relação às alterações ambientais, na área em estudo; 

� Em relação aos recursos utilizados, identificação das preferências das comunidades em relação 

aos bens de primeira necessidade, bem como dos principais processos competitivos; 

� Identificar a existência de outros projectos, na área em estudo. 

3.6. Caracterização do ambiente afectado pelo projecto 
Uma correcta avaliação das características do ambiente afectado é essencial para uma melhor 

definição dos impactes ambientais ocorrentes na zona em estudo. Esta informação também se torna 

relevante para uma correcta monitorização dos mesmos, durante a fase de exploração da obra. Como 

tal, é importante que toda a informação relevante, utilizada na caracterização do ambiente receptor, 

seja documentada (EPA, 2002). 

O meio ambiente não é mais do que uma complexa interacção entre factores ambientais e sociais, 

como tal, será necessário ter em linha de conta essa mesma interacção no EIA. Os aspectos 

ambientais que serão âmbito de estudo de um EIA serão, segundo a Portaria 330/2001, de 2 de Abril, 

os factores naturais (Clima, Geologia, Solos e Uso do Solo, Ocupação do Solo, Recursos Hídricos, 
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Componente Biológica, Ruído, Qualidade do ar e Paisagem) e os factores sociais (Património Cultural, 

Ordenamento e Condicionantes e Sócio-economia).  

Aquando a definição do ambiente afectado pelo projecto, é crucial distinguir se o traçado atravessa 

zonas predominantemente urbanas, rurais ou mistas, uma vez que os impactes causados no ambiente 

e as respectivas medidas de minimização são diferentes. 

Os principais impactes relacionados com o atravessamento de uma rodovia numa zona rural são 

essencialmente a remoção de terras com elevada capacidade agrícola e a urbanização da área rural, 

devido à nova rodovia. A introdução de níveis de ruído superiores aos típicos naquela área, também se 

poderá considerar um impacte ambiental importante. Da mesma forma, a introdução de uma rodovia 

numa zona rural, poderá alterar a qualidade das águas superficiais e subterrâneas, bem como interferir 

na comunidade biológica da zona em estudo.  

Em relação ao atravessamento do traçado em zonas urbanas, uma vez que a densidade populacional é 

considerável, e a interligação dos vários factores ecológicos é menor, os principais impactes estão 

relacionados com a interferência e demolição de infraestruturas. Impactes na qualidade do ar e ruído 

também se tornam âmbito de estudo (Tsunokawa; Hoban, 1997).  

Uma vez que a descrição do ambiente afectado, para projectos lineares se torna, por vezes muito 

extensa e descritiva, poderá ser aplicada uma metodologia para melhor caracterizar a situação de 

referência. Esta permite uma maior estruturação e clareza da informação, facilitando a posterior 

identificação e avaliação dos impactes ambientais mais significativos. 

Um exemplo de metodologia que pode ser aplicado encontra-se descrito a seguir, em que para cada 

factor ambiental devem ser identificados os seguintes parâmetros: 

i)Enquadramento Legislativo do factor ambiental. 

ii)Caracterização física, em que se deve descrever as principais características do factor ambiental 

na área em estudo, como por exemplo a sua localização em relação ao projecto, a sua extensão, os 

diferentes aspectos físicos, etc. 

iii)Sensibilidade, em que se refere quais são os pontos, para cada factor ambiental, mais 

susceptíveis de alteração aquando a construção da rodovia, devido a determinadas acções. Estas 

acções deverão estar sempre referidas. 

 

Seguidamente apresenta-se, para os factores ambientais naturais e sociais, uma possível 

caracterização da situação de referência, utilizando a metodologia suprareferida.  

Para cada parâmetro da metodologia especifica-se o conteúdo que deverá ser referido no EIA. 

3.6.1. Clima 
A caracterização climática não se considera especialmente relevante para projectos rodoviários, uma 

vez que este factor ambiental não interfere na selecção de traçados, já que o clima é análogo para as 

várias alternativas consideradas. Contudo, será essencial estudar os parâmetros que possam afectar 

outros componentes ambientais, nomeadamente a qualidade do ar, devido à dispersão de poluentes e 

a hidrologia. Como tal, os parâmetros que devem estar identificados são:  
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� Temperatura (ºC) – em que se deverá especificar a temperatura média mensal, a amplitude 

térmica, as temperaturas médias mínimas e máximas;  

� Precipitação (mm) -  deverá ser especificada a precipitação média anual;  

� Humidade (%), insolação (horas) e Evaporação (mm); 

� Nevoeiro (dias);  

� Orvalho e geada (dias);  

� Granizo e queda de neve (dias); 

� Regime de ventos – para este parâmetro deverá ser caracterizado o respectivo quadrante 

dominante, a percentagem de calmaria e a velocidade média (m/s). 

Caso a área em estudo apresente características morfológicas, propícias à potencialização de certos 

fenómenos climáticos, como é o caso do efeito de vale, é necessário estudar os fenómenos 

microclimáticos. Estes potenciam a ocorrência de nevoeiros litorais de advecção no Verão e nevoeiros 

de irradiação no Inverno. 

Estes fenómenos devem ser tidos em conta na segurança rodoviária, para o projecto em estudo. 

3.6.2. Morfologia e Geologia  
Para uma melhor identificação dos potenciais aspectos susceptíveis de impactes, caracteriza-se a 

Morfologia, Geologia, Sismicidade e Tectónica, de acordo com a metodologia supracitada. Para este 

factor ambiental considera-se que o enquadramento legislativo não se revela de especial interesse, 

sendo mais relevante uma descrição exaustiva da caracterização física e sensibilidade do descritor. 

3.6.2.1 Morfologia 

i) Enquadramento Legislativo 

Na tabela 8 apresenta-se a principal legislação, que deverá ser tida em conta aquando a caracterização 

da morfologia. 

 

       Tabela 8: Legislação para a Morfologia 

Legislação vigente Descrição da legislação 
Decreto-Lei n.º 19/93, de 23 de Janeiro Rede Nacional de Áreas Protegidas 
Resolução do Concelho de Ministros nº 152/2001, de 11 
de Outubro 

Adopta a Estratégia Nacional de Conservação da 
Natureza e da Biodiversidade  

Decreto-Lei nº 139/89, de 28 de Abril Regime de protecção ao relevo natural, solo arável e 
revestimento florestal 

 

ii) Caracterização física 

Para a caracterização dos aspectos morfológicos da área em estudo, é necessário: 

ii.1) Caracterização da Bacia Hidrográfica, na qual se desenvolve o traçado. 

ii.2) Descrição do declive e relevo do terreno, na área de intervenção. 

ii.3) Descrição da rede hidrográfica do terreno, na área de intervenção. 

iii) Sensibilidade 

Para a análise de sensibilidade deve-se Identificar quais os aspectos morfológicos, mais susceptíveis 

de alteração aquando a construção da rodovia (por exemplo: relevo acidentado). 



 31 

3.6.2.2 Geologia  

i) Enquadramento Legislativo 

Na tabela 9 apresenta-se a principal legislação, que deverá ser tida em conta aquando a caracterização 

da geologia. 

 

 Tabela 9: Legislação para a geologia 

Legislação vigente Descrição da legislação 
Decreto-Lei n.º 19/93, de 23 de Janeiro Rede Nacional de Áreas Protegidas 
Resolução do Concelho de Ministros nº 152/2001, de 11 
de Outubro 

Adopta a Estratégia Nacional de Conservação da 
Natureza e da Biodiversidade  

 

ii) Caracterização física 

Para a caracterização da geologia na área em estudo, deve-se recorrer à Carta Geológica de Portugal, 

na escala 1:50 000, para a identificação das unidades litoestratigráficas. 

iii) Sensibilidade 

Devem ser caracterizadas as zonas de interesse geológico, nomeadamente as explorações de 

interesse comercial, monumentos geológicos ou formações geológicas de particular interesse científico. 

Devem ainda ser estudadas as propriedades índice do material rochoso, ou seja, as propriedades que, 

preliminarmente, definem as propriedades e o comportamento mecânico da matriz rochosa (Vallejo; 

Ferrer; Ortuño; Oteo, 2002). Na tabela 9 apresentam-se essas mesmas propriedades: 

 

Tabela 10: Propriedades índice do material rochoso 

 Propriedades 

Composição mineralógica, textura, tamanho do grão, cor. 

Porosidade 

Peso Especifico 

Humidade 

Permeabilidade 

Propriedades de identificação e Classificação 

Durabilidade 

Resistência à compressão simples 

Resistência à tracção 

Velocidade de ondas sónicas 

Resistência 

Propriedades Mecânicas 

Deformabilidade 

Fonte: (Vallejo; Ferrer; Ortuño; Oteo, 2002) 
 

Aquando o estudo da Geologia deve ser feita uma análise da tectónica e sismicidade da zona em 

estudo.  

Para a identificação de acidentes tectónicos na área em estudo, recorre-se à Carta Geológica de 

Portugal, na escala 1:50000. Por outro lado, para a análise da sismicidade identificam-se as 

intensidades e as frequências sísmicas, na área em estudo, recorrendo aos dados compilados e 

interpretados pelo Instituto Nacional de Meteorologia e Geofísica (INMG). 
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Deve ainda estar incluída a classificação da zona sísmica, para a área em estudo, e respectivo 

coeficiente de sismicidade, definido pelo Regulamento de Segurança e Acções para Estruturas de 

Edifícios e Pontes (RSAEEP).  

Para a região em causa e para um período de retorno de 1000 anos, devem calcular-se as 

acelerações, as velocidades e os deslocamentos máximos sísmicos. 

3.6.3. Solos e Usos do Solo 
Os solos são de uma importância crucial para a vida terrestre, uma vez que, pela a acção dos 

organismos decompositores, a matéria orgânica é transformada em material mineral, permitindo que as 

plantas produzam a sua própria matéria orgânica, base das cadeias alimentares e ainda permite a 

renovação de oxigénio na atmosfera (Varennes, 2003). 

Aquando a sua formação, os solos adquirem horizontes, que não são mais do que camadas com 

diferentes características, sensivelmente paralelas à superfície, sobrepostas e com limites irregulares. 

Os horizontes podem ser designados por A, B ou C. A combinação entre o solo A e B, denomina-se por 

verdadeiro solo, ou Solum. O horizonte C é constituído por matéria-mãe não consolidada. Os solos com 

boa capacidade agrícola são providos de um outro horizonte, denominado por horizonte L (NRA, 

2005a). 

Os pedologistas estudam secções verticais do solo (perfis) que expõem os vários horizontes, para 

classificarem o mesmo. Existem diversas nomenclaturas do solo, mas a classificação FAO, aceite por 

todos os investigadores, permite dividir os solos existentes no globo em 28 unidades principais 

(Varennes, 2003).  

Os principais solos susceptíveis de sofrerem impactes ambientais são os solos classificados como boa 

aptidão agrícola, inseridos na RAN e solos com uma estrutura biofísica básica e diversificada, inseridos 

na REN. A RAN e a REN encontram-se legisladas pelos Decretos-Lei nº 106/89, de 14 de Junho, e 

93/90, de 19 de Março, respectivamente.  

O Decreto-Lei nº 196/89, de 14 de Junho, no seu artigo 8º, proíbe “(…) todas as acções que diminuam 

ou destruam as potencialidades agrícolas do solo, designadamente as seguintes: 

a) Obras hidráulicas, vias de comunicação e acessos, (..), aterros e escavações; (…)”.  

No entanto existem algumas excepções, que segundo o artigo 9º, o parecer favorável das Comissões 

Regionais, pode ser concedido no caso de “(...) vias de comunicação, seus acessos e outros 

empreendimentos ou construções de interesse público, desde que não haja alternativa técnica 

economicamente aceitável para o seu traçado ou localização” . 

De igual forma, o Decreto-Lei nº 93/90, de 19 de Março, segundo o artigo 4º proíbe “(...) as acções de 

iniciativa publica ou privada que se traduzam em (...) obras hidráulicas, vias de comunicação, aterros, 

escavações e destruição do coberto vegetal.” No entanto exceptuam-se os casos de “(...) realização de 

acções de interesse público, nacional, regional ou local, desde que seja demonstrado não haver 

alternativa económica aceitável para a sua realização”. 
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Como tal, para uma eficaz caracterização dos solos e usos do solo, e de forma a cumprir todas as 

restrições dos diplomas que legislam o solo, devem ser especificados no EIA todos os pontos a seguir 

descritos, seguindo a metodologia supracitada. 

i) Enquadramento Legislativo 

Na tabela 11, apresenta-se a principal legislação, que deverá ser tida em conta aquando a 

caracterização dos solos. 

 

Tabela 11: Legislação para os Solos e Uso do Solo 
Temas Legislação Vigente Descrição da legislação 

Decreto-lei, nº794/76, de 5 de 
Novembro 

Aprova a politica dos solos Ocupação e Usos do Solo 

Decreto-Lei, nº313/80, de 19 de 
Agosto 

Altera o Decreto-Lei nº794/76 

Decreto-Lei nº196/89, de 14 de 
Junho 

Estabelece o regime jurídico da Reserva 
Agrícola Nacional (RAN) 

Decreto-Lei nº 93/90, de 19 de Março Revê o regime jurídico da Reserva 
Ecológica Nacional (REN), estabelecido 
pelo Decreto-Lei nº 321/83 de 5 de Julho 

Decreto-Lei nº 139/89, de 28 de Abril Regime de protecção ao relevo natural, 
solo arável e revestimento florestal 

Regimes Especiais de Uso do Solo 

Decreto-Lei nº327/90, de 22 de 
Outubro 

Regime de ocupação dos solos, objecto 
de incêndios Florestais 

Fonte: DRE 

 

ii) Caracterização física 

ii.1) Deve ser efectuado um levantamento cartográfico do tipo de solos, para a área em estudo. 

Como base de trabalho devem ser utilizadas a seguinte cartas: 

� Cartas de Solos de Portugal, à escala 1:25000; 

� Cartas de condicionantes dos Planos Directores Municipais dos concelhos, à escala 1:25000; 

� Cartas Geológicas de Portugal, à escala de 1:50000;  

� Carta de Ocupação e Usos do Solo, à escala de 1:25000; 

ii.2) Deve ser realizado um levantamento de campo. 

ii.3) Com base no levantamento cartográfico, bem como na saída de campo, deverá identificar se, na 

área em estudo, as unidades pedológicas ocorrentes, bem como as suas principais características. 

iii) Sensibilidade 

Para a análise da sensibilidade podem realizar-se as seguintes tarefas: 

iii.1) Localização dos solos, com maior capacidade de uso agrícola (principalmente aluviossolos). 

iii.2) Localização das áreas classificadas como RAN e REN. 

iii.3) Localização das áreas inundáveis. 

iii.4) Localização das unidades com maior risco de erosão e maior instabilidade. 

iii.5) Análise da vulnerabilidade do solo relativamente à vulnerabilidade á contaminação. Para esta 

análise devem caracterizar-se os solos no que respeita, por exemplo, à sua permeabilidade, 

densidade aparente e ainda capacidade de armazenamento e retenção de água. 
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3.6.4. Recursos Hídricos 
Os recursos hídricos são a base de sustentação dos ecossistemas e de actividades económicas como 

a agricultura e a indústria.  

A prevenção da poluição e a gestão sustentável dos recursos são factores essenciais, devendo estar 

sempre presentes no planeamento, na gestão e na execução dos projectos rodoviários (Leitão; 

Barbosa; Telhado, 2005) 

Os recursos hídricos são constituídos pelas águas superficiais e pelas águas subterrâneas, disponíveis 

para qualquer tipo de uso numa bacia hidrográfica. 

Segundo o Plano Nacional da Água, por recursos hídricos superficiais entende-se as águas de 

superfície ou águas interiores que não sejam águas subterrâneas, águas de transição e águas 

costeiras, excepto no que se refere ao estado químico. Segundo o mesmo plano, recursos hídricos 

subterrâneos são águas subterrâneas que se encontram abaixo da superfície exterior do solo na zona 

de saturação e com contacto directo com os materiais que constituem o solo ou o subsolo. 

No que respeita às águas superficiais, podem ser distinguidos dois tipos de meios, os lênticos 

(albufeiras, lagos, etc.), ou os lóticos ou dinâmicos (linhas de água) (Leitão; Barbosa; Telhado, 2005). 

Portugal é um dos países europeus que apresenta uma substancial responsabilidade no que diz 

respeito à gestão das águas. Com uma área terrestre de 92 600 km2, Portugal tem competências de 

gestão de recursos hídricos numa área de 1 834 600 km2 (Plano Nacional da água).  

Actualmente, é aceite o conceito de gestão integrada dos recursos hídricos. Este conceito procura dar 

relevância à necessidade de integrar a gestão da água com os seus diferentes tipos de uso, 

pressupondo a sua valorização. As orientações para uma gestão integrada dos recursos hídricos, a 

nível Nacional, estão inseridas no Plano Nacional da Água, regulamentado pela Lei nº 58/2005, de 29 

de Dezembro.  

Segundo esta Lei, para o Regime de Domínio Público Hídrico, estão sujeitas a licença prévia, todas as 

actividades de “ (...) captação de águas, rejeição de águas residuais, implantação de infraestruturas 

hidráulicas e realização de aterros e escavações (...) “. (artigo 60º) 

Importa ainda referir o Decreto-lei nº 236/98, de 1 de Agosto, que será de suma importância para a 

caracterização dos recursos hídricos, uma vez que estabelece os critérios de qualidade da água para 

consumo humano, águas de rega e ainda as normas de descarga de águas residuais. 

Além destas duas leis, a legislação vigente no que concerne aos recursos hídricos, ao nível Nacional, 

poderá ser dividida em várias parcelas. Esta legislação está referida na tabela 12. 
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Tabela 12: Legislação para os Recursos Hídricos 
Temas  Legislação Vigente Descrição da Legislação 

Decreto-Lei n.º 70/90, de 2 de 
Março. 
 

Define o regime de bens do domínio público hídrico do 
Estado. 

Decreto-Lei n.º 89/87, de 26 de 
Fevereiro. 

Estabelece medidas de protecção às zonas ameaçadas 
pelas cheias, introduzindo alterações 
ao Decreto-Lei n.º 468/71, de 5 de Novembro 

Domínio Publico Hídrico 
 

Decreto-Lei n.º 364/98, de 21 de 
Novembro de 1998. 

Estabelece a obrigatoriedade de elaboração da carta de 
zonas inundáveis nos municípios 
com aglomerados urbanos atingidos por cheias. 

Desafectação dos 
terrenos do domínio 
público hídrico 

Decreto 48784/68, de 21 de 
Dezembro. 
 
 

Estabelece novo processo para a desafectação dos 
terrenos do domínio público hídrico sob 
a administração da Direcção-Geral dos Serviços 
Hidráulicos 

Plano nacional da água 
  

Lei nº 58/2005, de 29 de 
Dezembro 

Aprova o Plano Nacional da Água. 

Decreto-Lei n.º 236/98, 1 de 

Agosto. 

 

 

Estabelece normas, critérios e objectivos de qualidade 
com a finalidade de proteger o meio aquático  
e melhorar a qualidade das águas em função dos seus 
principais usos.  
Revoga o Decreto-Lei n.º 74/90, de 7 de Março. 

Decreto-Lei n.º 194/2000, de 

2 de Agosto. 

Transpõe para a ordem jurídica interna a Directiva 
n.º 96/61/CE, do Conselho, de 24 de Setembro,  
relativa à prevenção e controlo integrados da 
poluição 

Qualidade da Água 

Decreto-Lei n.º 243/2001, de 

05 de Setembro. 

 

 

Aprova normas relativas à qualidade da água 
destinada ao consumo humano transpondo  
para o direito interno a Directiva n.º 98/83/CE, do 
Conselho, de 3 de Novembro,  
relativa à qualidade da água destinada ao 
consumo humano. 

Decreto-Lei n.º 152/97, de 16 

de Junho. 

 

Transpõe para o direito interno a Directiva n.º 
91/271/CEE, do Conselho, de 21 de Maio de 
1991, relativamente ao tratamento de águas 
residuais urbanas 

Aviso n.º 12677/2000, de 23 

de Agosto. 

Classifica como águas piscícolas alguns cursos 
de água. 
 

Tratamento de águas 
residuais urbanas. 
 

Decreto-Lei n.º 382/99, de 22 de 
Setembro. 

Perímetro de protecção de captações de águas 
subterrâneas destinadas ao abastecimento público. 

Fonte: Instituto da Água 
 

3.6.4.1. Recursos Hídricos Superficiais 

Como já foi referido, os recursos hídricos superficiais podem ser divididos em meios dinâmicos ou 

meios lênticos. Uma vez que apresentam características diferentes, devem ser caracterizados de forma 

distinta, como a seguir se descreve. 

 

3.6.4.1.1 Meios Dinâmicos 

i) Enquadramento Legislativo 

A legislação a ser utilizada encontra-se identificada na tabela 12. 

ii) Caracterização física  

A caracterização dos recursos hídricos superficiais compreende a caracterização hidrográfica e a 

caracterização hidrológica, abaixo identificadas. 

ii.1) Caracterização Hidrográfica 

ii.1.1) Identificação das bacias hidrográficas em que se insere o projecto, e as respectivas 

subacias.  
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ii.1.2) Descrição das características físicas (comprimento, área) das principais bacias hidrográficas 

interceptadas. 

ii.1.3) Identificação das linhas de água existentes na bacia hidrográfica, e destas quais são 

atravessadas pela rodovia, e a forma de atravessamento. 

ii.1.4) Identificação das unidades pedológicas que são atravessadas pelas linhas de águas, 

ocorrentes na zona em estudo. 

ii.1.5) Identificação, na área em estudo, das linhas de águas efémeras e perenes. 

ii.2) Caracterização Hidrológica 

ii.2.1) Quantificação dos valores de caudais médios mensais, obtidos nas estações hidrométricas, 

para um determinado período. Esta informação encontra-se no Sistema Nacional de Informação de 

Recursos Hídricos (SNIRH). 

ii.2.2) Apresentação do escoamento anual médio para cada estação. 

iii) Sensibilidade 

iii.1) No caso da linha de água ser efémera, é necessário verificar se o solo tem elevada capacidade 

de infiltração. Se tiver, então a análise de sensibilidade baseia-se no estudo das linhas de água 

subjacentes. No caso do solo não ter elevada capacidade de infiltração, então deve ser estudado o 

seu caudal temporário a jusante. 

iii.2) No caso da linha de água ser perene, deve ser estudado o caudal, bem como a sua qualidade 

ou probabilidade de ocorrência de cheias. 

iii.3) Para a zona em estudo, deve estar identificada a probabilidade de ocorrência de cheias, 

podendo recorrer-se ao Plano de Bacia Hidrográfica.  

iii.4) Deve ser feita uma análise da qualidade da água. Pode recorrer-se a dados do SNIRH para as 

estações de qualidade de água. Posteriormente deve realizar-se uma comparação desses dados 

com os valores admitidos na legislação, segundo o Decreto-Lei nº 236/98, de 1 de Agosto. 

A análise da qualidade da água deve ser feita em especial nos seguintes pontos: 

� Em zonas em que se verifique um elevado valor biológico; 

� Perto de captações, em que a agua seja própria para consumo; 

� Perto de solos pouco filtrantes. 

 

3.6.4.1.1 Meios Lênticos 

i) Enquadramento Legislativo 

A legislação a ser utilizada encontra-se identificada na tabela 12. 

ii) Caracterização física 

Identificação de todas as albufeiras ou lagos que possam existir na área em estudo. 
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iii) Sensibilidade 

Consideram-se sensíveis à contaminação com poluentes rodoviários, as zonas de protecção de 

captações em albufeiras de águas publicas, ou que se encontrem inseridas na rede Natura 2000, os 

sistemas de retenção de água de pequena dimensão, devido à sua limitada capacidade de auto-

depuração e ainda os canais de distribuição de água para rega (Leitão; Barbosa; Telhado, 2005). 

 

3.6.4.2 Recursos Hídricos Subterrâneos  

i) Enquadramento Legislativo 

A legislação a ser utilizada encontra-se identificada na tabela 12. 

ii) Caracterização Física 

Para a caracterização física das linhas de água subterrâneas, devem ser definidas as unidades 

hidrogeológicas existentes, recorrendo sempre à cartografia existente. 

iii) Sensibilidade  

A análise de sensibilidade engloba os seguintes pontos: 

iii.1) Identificação do número de captações subterrâneas, na área em estudo, legisladas como “zona 

de protecção imediata de captações de águas subterrâneas para consumo humano”, segundo o 

Decreto-Lei nº382/99, de 22 de Setembro. Nestas zonas, o Decreto-Lei proíbe a construção de 

rodovias.  

iii.2) Caracterização dos usos de água, para a região em estudo. Para o abastecimento público, pode 

consultar-se o anuário estatístico de 2001 (INE, 2001).  

Devem ser identificadas as zonas com condicionamentos legais relativos à protecção dos usos de 

águas subterrâneas (Leitão; Barbosa; Telhado, 2005). Assim, de acordo com o Decreto-Lei n.º 90/90, 

relativo aos recursos hidrominerais, é proibida a construção de estradas na zona de protecção 

intermédia, "salvo quando devidamente autorizadas pela entidade competente da Administração, se 

da sua prática, comprovadamente, não resultar interferência no recurso ou dano para a exploração" 

(art.º 43.º). Devem ainda ser tidos em consideração os perímetros de protecção alargada das 

captações que exploram recursos hidrominerais (art.º 44 do Decreto-Lei n.º 90/90) "onde poderá ser 

proibida a construção de estradas quando estas representem riscos de interferência ou de 

contaminação para o recurso". Do mesmo modo, mas para os perímetros de protecção intermédia 

das captações subterrâneas destinadas ao abastecimento público referidas no Decreto-Lei n.º 

382/99, "pode ser interdita ou condicionada a construção de estradas quando se demonstrem 

susceptíveis de provocar a poluição de águas subterrâneas". 

iii.3) Caracterização das formações geológicas relativamente à permeabilidade. Será necessário 

identificar as zonas de máxima infiltração, definidas no Decreto-Lei nº 93/90 e as zonas com nível 

piezométrico temporariamente muito próximo da superfície.  

iii.4) Caracterização da qualidade química das águas subterrâneas. Esta está intimamente 

relacionada com o tipo de formações geológicas por onde circula e que lhe conferem determinadas 

características químicas próprias. Esta caracterização pode ser efectuada através da consulta de 

mapas do Atlas do Ambiente (dureza total, permanente e temporária, resíduo seco), e ainda, 
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recorrendo a dados de qualidade de água subterrânea da região obtidos através dos dados do 

Instituto Nacional da Água (INAG). 

iii.5) Caracterização da vulnerabilidade dos aquíferos à poluição. Os aquíferos com maior 

vulnerabilidade à poluição e que é necessário identificar, são os meios carsificados ou muito 

fissurados. Em Portugal Continental os meios carsificados ou muito fissurados são constituídos por 

diversos afloramentos de rochas calcárias carsificadas, fundamentalmente de idade jurássica ou 

cretácica, e rochas quartzíticas fracturadas, de idade ordovícica (Leitão; Barbosa; Telhado, 2005). 

3.6.4.3 Fontes poluidoras para as águas subterrâneas e superficiais 

Para as fontes poluidoras, a análise da situação existente na área em estudo fundamenta-se na 

informação constante nos Planos Directores Municipais (PDM), podendo ser actualizada através de 

contactos com os técnicos responsáveis na matéria, bem como através de outros dados 

disponibilizados pela Direcção Regional (DRA). 

3.6.5. Componente Biológica 
A política de Conservação da Natureza da União Europeia no interior do seu território baseia-se 

fundamentalmente em dois documentos: a Directiva do Conselho 79/409/CEE relativa à protecção das 

aves selvagens (conhecida por "Directiva das Aves") adoptada em Abril de 1979 e a Directiva do 

Conselho 92/43/CEE relativa a conservação dos habitats naturais e da fauna e flora selvagens 

(conhecida por "Directiva Habitats") adoptada em Maio de 1992. Estas duas directivas dão origem à 

Rede Natura 2000, que está contemplada pelo Decreto-Lei nº 140/99, de 24 de Abril. Assim, este 

Decreto-lei regulamenta, num só diploma as disposições legais das Directivas Aves e Habitats.  

Como tal, segundo o nº1 do artigo 10º, do mesmo Decreto-Lei, são sujeitos a AIA, “as acções, planos 

ou projectos não directamente relacionados com a gestão de um sítio da lista nacional de sítios, de um 

sítio de interesse comunitário, de um ZEC ou de uma ZPE e não necessários para essa gestão, mas 

susceptíveis de afectar essa zona de forma significativa, individualmente ou em conjugação com outras 

acções, planos ou projectos, (...)”. Por outro lado, estão sujeitos a parecer favorável por parte do 

Instituto de Conservação da Natureza Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional 

competente, (...) A abertura de novas vias de comunicação, bem como o alargamento das existentes 

(…) inferiores a 100 m2 (…)”. 

A componente biológica, divide-se em flora/vegetação e fauna. Seguidamente apresenta-se os pontos 

a serem identificados no EIA, para estes dois aspectos da componente biológica. 
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3.6.5.1 Flora e Vegetação  

i) Enquadramento legislativo 

A legislação a ser estudada para a flora e vegetação encontra-se na tabela 13. 

 
Tabela 13: Legislação para a Flora e Vegetação 

Legislação vigente Descrição da legislação 
Decreto-Lei n.º 19/93, de 23 de Janeiro Rede Nacional de Áreas Protegidas 
Decreto-Lei n.º 140/99, de 24 de Abril Regime de Protecção dos «Habitats» Naturais e da Flora 

e Fauna Selvagens, Rede Natura 2000 
Decreto-Lei nº 49/2005, de 24 de Fevereiro Rectifica o Decreto-Lei n.º 140/99, de 24 de Abril 
Decreto-Lei 384-B/99, de 23 de Setembro. Zonas de Protecção Especial, ao nível Nacional 

Fonte: DRE 

 

ii) Caracterização física 

Para a caracterização física da flora e vegetação, devem estar identificados no EIA: 

ii.1) A pesquisa bibliográfica clássica realizada para o estudo da flora e vegetação na aérea em 

estudo. Devem ainda estar referenciadas as saídas de campo que complementaram a pesquisa 

bibliográfica.  

ii.2) As espécies vegetais inseridas na área em estudo. 

ii.3) A caracterização bioclimática, que deve ser realizada através da recolha bibliográfica relativa à 

zona. Esta caracterização efectua-se de forma a aferir a tipologia dos habitats de ocorrência das 

espécies vegetais referenciadas. Estabelece-se a correlação entre o clima e a distribuição espacial 

das comunidades vegetais. Para tal é necessário determinar o andar bioclimático da área em estudo. 

Este cálculo exige a determinação prévia do índice de termicidade, do índice ombrotérmico, do índice 

de continentalidade simples atenuado e do índice de termicidade compensado;  

ii.4) A Identificação e devida delimitação dos habitats na área em estudo. Esta informação deve ser 

apresentada em fotografia aérea, a uma escala não inferior a 1:25000. 

iii) Sensibilidade 

A análise de sensibilidade deve considerar: 

iii.1) Identificação de áreas protegidas ao longo do traçado. Segundo o Decreto-Lei n.º 19/93, de 23 

de Janeiro. Consideram-se áreas protegidas os parques naturais e nacionais, reservas naturais, 

monumentos naturais, sítios de interesse biológico, e ainda reservas integrais. 

Esta identificação pode ser feita através dos Planos de Ordenamento das Áreas Protegidas, e das 

cartas elaboradas pelo Instituto de Conservação da Natureza. 

iii.2) Identificação da possível afectação de sítios de importância comunitária, devido ao projecto.  

Os sítios de importância comunitária podem ser denominados por ZEC (Zonas Especiais de 

Conservação). Estes sítios incluem tipologias de habitats (anexo B-I do Decreto-Lei nº 140/99, de 24 

de Abril), tipologias de espécies vegetais (anexo B-II, do Decreto-Lei nº 140/99, de 24 de Abril), 

tipologias de espécies vegetais que exigem uma protecção rigorosa (anexo B-IV, do Decreto-Lei nº 

140/99, de 24 de Abril),  

iii.3) Identificação de espécies raras ou ameaçadas na área em estudo, designadas por ZPE 

Estas zonas estão identificadas no Decreto-Lei 384-B/99, de 23 de Setembro. 
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iii.4) Elaboração de uma escala de importância, para definir os habitats mais sensíveis na zona em 

estudo. As espécies vegetais ou habitats não inseridos na legislação vigente podem ser classificados, 

utilizando uma escala de importância, que segue a seguinte metodologia (Byron, 2000): 

� Caracterização da espécie em relação à sua dimensão (local, internacional, etc.); 

� Abundância da espécie na área em estudo, em relação a uma escala especifica; 

� Possibilidade de substituição da espécie, por outra de similar valor. 

� Estado de regressão da espécie. 

 

3.6.5.2 Fauna terrestre  

i) Enquadramento legislativo 

A legislação a ser utilizada aquando a caracterização do descritor fauna, encontra-se na tabela 14. 

 

Tabela 14: Legislação para a Fauna   
Legislação vigente Descrição da legislação 

Decreto-Lei nº 140/99, de 24 de Abril Regime de Protecção dos «Habitats» Naturais e da Flora 

e Fauna Selvagens, Rede Natura 2000 

Decreto-Lei nº 49/2005, de 24 de Fevereiro Rectifica o Decreto-Lei n.º 140/99, de 24 de Abril 

Livro Vermelho dos Vertebrados de Portugal (revisto em 

2006 pelo ICN)  

Define inventários e listas de espécies ameaçadas para 

registo 

Fonte: DRE 

 

ii) Caracterização física 

No que diz respeito à caracterização física, devem ser identificados no EIA os pontos que a seguir se 

descrevem. 

ii.1) Deve ser feita uma inventariação das comunidades faunísticas. Para a realização desta 

inventariação podem ser adoptadas diferentes técnicas, como é o caso da observação directa, ao 

longo de trajectos previamente definidos e também da observação indirecta, através de indícios de 

presença (escuta, pegadas, tocas, ninhos e excrementos). Os inquéritos efectuados à população 

local constituem ainda uma forma de inventariação das comunidades faunísitcas. 

ii.2) Deve ser elaborada uma classificação das espécies existentes na zona abrangida pelo projecto. 

Esta classificação pode ser efectuada, utilizando os seguintes critérios: 

� Ocorrência ao longo do ano (residentes, sedentárias, migratórias). 

� Caracterização da espécie em relação à sua dimensão (local, internacional, etc.). 

� Identificação da época de reprodução das várias espécies, uma vez que nesta altura apresentam 

maior sensibilidade.  

� Quantificação da abundância das comunidades faunísticas na área em estudo. 

ii.3) Deve-se proceder à inserção das comunidades faunísitcas inventariadas, nos habitats 

identificados aquando a análise da  “Flora e Vegetação”. 
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iii) Sensibilidade 

iii.1) Deve ser efectuada uma inserção das comunidades faunísticas na legislação indicada no ponto 

i). Para a fauna, os diplomas mais relevantes são o livro vermelho dos vertebrados de Portugal (ICN 

2006), a directiva habitats (directiva 92/43/CEE do Conselho, de 21 de Maio) e a directiva Aves 

(Directiva 79/409/CEE, do Conselho, de 2 de Abril), ambas constantes no Decreto-Lei 140/99, de 24 

de Abril. 

iii.2) Devem estar Identificadas as espécies raras ou ameaçadas na área em estudo. 

iii.3) Os habitats devem estar caracterização de acordo com a sua sensibilidade. 

 

3.6.6. Ambiente Sonoro  
O ruído é definido, de uma forma geral, como sendo qualquer som que se torna indesejável ou 

desagradável, causando incómodo. 

As fontes de ruído, numa rodovia podem ser devidas à circulação de veículos, à fricção entre os 

veículos e o pavimento, comportamento dos condutores e ainda devido à construção e manutenção da 

estrada, uma vez que para isso é, geralmente, necessário a utilização de maquinaria pesada 

(Tsunokawa; Hoban, 1997). 

Existem inúmeros factores que podem favorecer a poluição sonora e que será necessário ter em linha 

de conta. Na fase de construção da rodovia consideram-se as suas características físicas e 

geométricas como sendo factores que influenciam a poluição sonora. Como tal, as estradas bem 

conservadas, produzem menos ruído do que as que se encontram degradadas. No que respeita à 

geometria da estrada, esta deverá ser elaborada tendo em consideração a posição da rodovia em 

relação aos receptores sonoros. Por exemplo, um receptor que se encontre num nível acima da 

estrada, sofre um grau de impacte inferior a um receptor que se encontre no mesmo nível, ou num nível 

abaixo da estrada. Em relação a factores ambientais que influenciem o ruído, podem considerar-se as 

condições climáticas, a temperatura, uma vez que estas determinam a velocidade de propagação das 

ondas sonoras, e ainda a topografia do terreno. 

No que respeita ao enquadramento do ruído na legislação nacional, este encontra-se contemplado pelo 

Decreto-lei nº 9/2007, de 17 de Janeiro, que de acordo com o artigo 11º, os valores limites de 

exposição ao ruído ambiente são: 

“(…) a) As zonas mistas não devem ficar expostas a ruído ambiente exterior superior a 65 dB(A), 

expresso pelo indicador Lden, e superior a 55 dB(A), expresso pelo indicador Ln; 

b) As zonas sensíveis não devem ficar expostas a ruído ambiente exterior superior a 55 dB (A), 

expresso pelo indicador Lden, e superior a 45 dB(A), expresso pelo indicador Ln (…)”. Estes limites 

poderão ser ultrapassados, caso exista autorização por parte do respectivo município, através de uma 

Licença Especial de Ruído, para actividades ruidosas e temporárias.  

Como tal, deve ser feito um levantamento exaustivo dos receptores sensíveis na zona em estudo, ou 

seja nas zonas em que o ruído poderá aumentar significativamente com a construção da estrada. 

Nessas zonas devem ser efectuadas medições acústicas de forma a serem inseridas em zonas mistas 
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ou sensíveis. Seguidamente descreve-se a metodologia a ser utilizada para a caracterização da 

poluição sonora na zona em estudo. 

i) Enquadramento legislativo 

A legislação a verificar para o ruído encontra-se identificada na tabela 15. 

 

Tabela 15: Legislação para o Ruído 

Tipo de Legislação Legislação Vigente Definição da Legislação 

Decreto-Lei nº 292/2000, de 14 de 
Novembro 

Aprova o regime legal sobra a poluição 
sonora, também designado Regulamento 
Geral do Ruído. 

Decreto-Lei nº 291/90, de 20 de 
Setembro 

Estabelece o controlo metrológico de 
métodos e instrumentos de medição 

Decreto-Lei nº 9/2007, de 17 de 
Janeiro 

Revoga o Regulamento Geral do Ruído. 

Legislação Nacional 
 
 
 
 
 
 
 

Decreto-Lei nº 76/2002, de 26 de 
Março 

Aprova o Regulamento das Emissões 
Sonoras para o Ambiente do Equipamento 
para Utilização no Exterior 

Legislação Comunitária Directiva da Comissão Europeia 
2002/49/CE, de 25 de Junho de 2000 

Avaliação e Gestão do Ruído 

Fonte: DRE 

 

ii) Caracterização física 

ii.1) Deve ser elaborado um zonamento acústico, na área em estudo. Como tal, devem ser 

identificados no EIA as zonas onde se encontrem receptores sensíveis e também a sua classificação 

acústica tendo por base a cartografia, visitas de campo e levantamento fotográfico realizado. Estes 

locais são seleccionados tendo em conta a proximidade do traçado proposto para a nova estrada e a 

sensibilidade da sua utilização, essencialmente habitacional. 

iii) Sensibilidade 

iii.1) Devem ser efectuados procedimentos experimentais, que dizem respeito à medição do ruído, 

nas zonas identificadas como sensíveis. No EIA, deve estar devidamente identificada: 

iii.1.1) A caracterização do instrumento utilizado para a medição dos níveis de ruído, e sua 

conformidade com o Decreto-Lei nº 291/90, de 20 de Setembro. 

iii.1.2) A identificação dos parâmetros medidos, expressos em dB (A) (LAeq, LA10, LA50 e LA95). 

iii.1.3) A análise dos resultados, comparando com os valores para as zonas mistas e sensíveis, 

segundo o Decreto-Lei nº 292/2000, de 14 de Novembro, revogado pelo Decreto-Lei nº 9/2007, de 

17 de Janeiro. 
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3.6.7. Qualidade do Ar 
Os impactes ambientais ao nível da qualidade do ar revestem-se de especial importância, a nível 

Internacional e Nacional, uma vez que a emissão de poluentes para a atmosfera contribuem para as 

alterações climáticas, devido ao aumento do efeito de estufa. 

A utilização de veículos ligeiros contribui para a emissão de 60% de dióxido de carbono, 60% de 

hidrocarbonetos e mais de um terço de nitrogénio para atmosfera. 

Os principais poluentes a ter em linha de conta ao nível local, para uma correcta caracterização deste 

descritor são o Dióxido de Nitrogénio (NO2), Monóxido de Carbono (CO), Partículas em suspensão 

(PM10) e Benzeno. Ao nível Nacional/Internacional, as partículas a considerar são os Óxidos de 

Nitrogénio (NOx), Monóxido de Carbono e os Hidrocarbonetos. Estes poluentes são os principais 

responsáveis pela formação de partículas ácidas e pela produção de ozono. Deve também ser 

considerado o Dióxido de Carbono (CO2), uma vez que este contribui para as alterações climáticas 

(NRA, 2006a). Estes poluentes, emitidos essencialmente por veículos motorizados, afectam a 

qualidade de vida humana através do seguinte processo (Tsunokawa; Hoban, 1997): 

� Emissão dos poluentes: A composição e volume de poluentes emitidos para a atmosfera podem 

ser devido à composição do combustível, nível de manutenção e temperatura do motor, idade do 

veículo, velocidade de circulação, estado de congestionamento e ainda devido á geometria da 

estrada. 

� Dispersão dos poluentes: A dispersão de poluentes está relacionada com a direcção do vento, na 

área em estudo, as respectivas condições climáticas, a vegetação circundante à estrada e ainda a 

topografia do terreno. 

� Recepção dos poluentes 

A qualidade do ar, ao nível nacional, está legislada pelo Decreto-Lei n.º 78/2004, de 3 de Abril, que 

estabelece o regime de prevenção e controlo das emissões de poluentes para a atmosfera visando 

evitar e/ou reduzir a poluição atmosférica. Refere-se ainda a Portaria n.º 286/93 de 12 de Março que 

fixa os valores limites e os valores guias no ambiente de vários poluentes, os respectivos métodos de 

referência para amostragem e análise e as condições determinantes da realização de medições dos 

mesmos.  

No EIA necessitam ser identificadas as fontes poluentes fixas e móveis, assim como reconhecimento 

das concentrações dos principais poluentes, na região em estudo. Passa-se a descrever os pontos que 

devem ser identificados no EIA. 

i) Enquadramento Legislativo 

Os diplomas a serem utilizados para a caracterização da qualidade do ar, na zona em estudo, 

apresentam-se na tabela 16 
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. 

Tabela 16: Legislação para a Qualidade do Ar 

Legislação vigente Descrição da legislação 

Decreto-Lei nº 352/90, de 1 de Agosto  Estabelece o regime de protecção e controlo da qualidade do ar. 

Decreto-Lei nº 78/2004, de 3 Abril Estabelece o regime de prevenção e controlo das emissões de 
poluentes para a atmosfera visando evitar e/ou reduzir a poluição 
atmosférica. 

Portaria nº 286/93 de 12 de Março Fixa os valores limites e os valores guias no ambiente para o 

dióxido de enxofre, partículas em suspensão, dióxido de azoto e 

monóxido de carbono, o valor limite para o chumbo e os valores 

guias para o ozono. 

Portaria nº399/97, de 18 de Junho Altera a Portaria nº 286/93 de 12 de Março. 

Decreto-Lei nº 276/99, de 23 de Julho Define as linhas de orientação da política de gestão da qualidade 

do ar. 

Decreto-Lei nº111/2002, de 16 de Abril Estabelece os valores limite das concentrações no ar ambiente do 

dióxido de enxofre, dióxido de azoto e óxidos de azoto, partículas 

de suspensão, chumbo, benzeno e monóxido de carbono, bem 

como as regras de gestão da qualidade do ar aplicáveis a esses 

poluentes, em execução do disposto nos artigos 4.º e 5.º do 

Decreto-Lei n.º 276/99, de 23 de Julho 

Fonte: DRE 

A caracterização da situação de referência na área do projecto deve ser efectuada a dois níveis, 

regional e local.  

 

Ao Nível regional, a caracterização deve ser efectuada da seguinte forma: 

ii) Caracterização física 

A caracterização das emissões de poluentes de uma determinada região passa por um levantamento 

exaustivo das fontes emissoras, fixas e móveis, e quantificação das respectivas emissões.  

As emissões de poluentes para a atmosfera, no que concerne a Portugal, têm sido caracterizadas em 

colaboração com a Agência Europeia de Ambiente, através da realização de inventários de emissões 

de poluentes atmosféricos no âmbito do programa CORINAIR. Este programa foi estabelecido em 1985 

com o objectivo de harmonizar os procedimentos de colheita, tratamento, armazenamento e 

disseminação de informação de acordo com as necessidades de gestão do Ambiente na União 

Europeia.  

iii) Sensibilidade 

iii.1) Devem ser identificados os poluentes mais importantes, na região em estudo. 

iii.2) Devem estar identificadas as fontes poluidoras fixas, na região em estudo. 

iii.3) Deve ser feita uma estimativa das emissões das fontes móveis, na região em estudo. Para as 

emissões resultantes de fontes móveis, para alem das emissões por concelho, caso seja relevante, 

podem avaliar-se também as emissões provenientes de alguns troços rodoviários que poderão 

afectar o projecto em avaliação. Para esta avaliação pode utilizar-se um modelo matemático para a 

modelação de emissões provenientes de tráfego rodoviário. 

Ao Nível local, a caracterização da situação de referência, deve ser realizada da seguinte forma: 
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ii) Caracterização física 

ii.1) Deve ser efectuada uma análise da qualidade do ar local através dos dados da rede de 

monitorização da Qualidade do Ar, para a região em estudo. Devem ser comparadas as leituras 

efectuadas com os valores-limite da qualidade do ar, que estão fixados nos anexos do Decreto-Lei nº 

111/2002, de 12 de Abril. 

Quando se verifica que as redes de monitorização local não fornecem os dados correctos, ou estas 

não existem para a zona em estudo, a avaliação dos poluentes locais, pode ser feita por comparação 

com os valores de redes de monitorização, de locais que tenham características semelhantes, 

nomeadamente: 

� O tipo de área deverá ser semelhante (urbana, suburbana, rural, etc.), uma vez que influência a 

concentração de poluentes; 

� A localização dos receptores sensíveis, relativamente à estrada; 

� As características específicas do local, com é o caso de zonas de congestionamento, etc. 

ii.2) Localização das principais fontes poluentes, fixas e móveis, localizadas na área de estudo. Esta 

localização deve ser apresentada no EIA, através de elementos cartográficos. 

ii.3) Será também importante realizar uma sumária análise da meteorologia do local em estudo. Esta 

análise tem por objectivo realçar e analisar os parâmetros meteorológicos cujo papel é mais 

determinante nos fenómenos de transporte e dispersão de poluentes na atmosfera. Neste contexto, 

aponta-se a velocidade e direcção do vento, as condições de estabilidade da atmosfera e a 

frequência de inversões térmicas e a sua altura respectiva.  

iii) Sensibilidade 

iii.1) Levantamento dos potenciais receptores sensíveis. Os receptores sensíveis estão associados a 

zonas onde seja expectável um elevado número de população residente ou presente regularmente 

nessa área. Podem ser considerados aglomerados habitacionais, escolas, hospitais, centros 

comerciais, etc. 

Deve ser apresentada cartograficamente a localização dos receptores sensíveis e fontes de 

emissão de poluentes. 

iii.2) Adicionalmente, para melhor caracterizar a situação de referência, podem-se realizar 

simulações da dispersão de poluentes, considerando as rodovias que, provavelmente, irão sofrer 

alterações em termos quantitativos de tráfego. 

3.6.8. Paisagem  
Por paisagem protegida entende-se, segundo o Decreto-Lei nº 19/93, de 23 de Janeiro, “(...) uma área 

com paisagens naturais, seminaturias e humanizadas, de interesse regional ou local, resultantes da 

interacção harmoniosa do homem e da natureza, que evidencie valor estético ou natural”. 

As operações de construção e exploração causam significativos impactes ao nível deste aspecto 

ambiental, pelo que importa reconhecer quais os aspectos paisagísticos mais susceptíveis de 

alteração, para uma eficaz prevenção dos mesmos. 

Seguidamente descrevem-se os principais pontos a identificar num EIA. 
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i) Enquadramento Legislativo 

No que concerne à paisagem a legislação a verificar encontra-se na tabela 17. 

 
Tabela 17: Legislação para a Paisagem  

Legislação vigente Descrição da legislação 
Decreto-Lei n.º 19/93, de 23 de Janeiro Rede Nacional de Áreas Protegidas 
Decreto-Lei n.º 140/99, de 24 de Abril Regime de Protecção dos «Habitats» Naturais e da Flora 

e Fauna Selvagens, Rede Natura 2000 
Decreto-Lei nº 49/2005, de 24 de Fevereiro Rectifica o Decreto-Lei n.º 140/99, de 24 de Abril 
Decreto-Lei 384-B/99, de 23 de Setembro. Zonas de Protecção Especial, ao nível Nacional 

Fonte: DRE 

 

ii) Caracterização Física 

Para a caracterização física do descritor paisagem, devem estar identificados no EIA os pontos abaixo 

descritos. 

ii.1) A caracterização da paisagem deve ser efectuada, tendo por base a carta Militar de Portugal, o 

levantamento topográfico da área envolvente à via (escala 1:5000), a fotografia aérea (escala 1:8000) 

e o reconhecimento de campo. 

ii.2) Deve ser feita uma caracterização do relevo da área em estudo, nomeadamente no que respeita 

à fisiografia do terreno, à hipsometria e aos declives. 

ii.3) Caracterização da bacia visual da paisagem. 

ii.4) Deve ser efectuada uma análise visual da paisagem, em que se identificam as unidades de 

paisagem.  

Na análise visual, deve ainda ser caracterizado o valor cénico da paisagem, que será tanto mais 

elevado quanto maior for a diversidade/contraste de situações presentes, melhor adequação e 

equilíbrio existir entre o uso do solo e as suas potencialidades e maior número de possibilidades 

houver para usufruir visual e fisicamente essa paisagem. Esta caracterização deve incluir a análise 

da qualidade da paisagem. 

iii) Sensibilidade 

iii.1) Deve ser analisada a sensibilidade/capacidade de absorção da paisagem. Esta análise é 

efectuada, verificando as seguintes características da paisagem: 

iii.1.1) Vegetação -  Quanto maior for a densidade da vegetação na área em estudo, maior será a 

sua capacidade de absorção, uma vez que existe uma maior complexidade de estrutura visual. 

iii.1.2) Morfologia - No que diz respeito à morfologia, a capacidade de absorção poderá variar 

consoante: 

� Declive; 

� Orientação (áreas expostas a sul e a poente, mais iluminadas, são mais frágeis); 

� Dimensão da bacia visual (um ponto é tanto mais vulnerável quanto maior é a sua bacia visual, 

ou seja, tanto quanto mais visível for); 

� Capacidade da bacia (bacias com menor complexidade morfológica são mais frágeis); 

� Forma da bacia (bacias mais largas e mais orientadas são mais frágeis de que bacias redondas 

porque existe maior direccionalidade do fluxo visual). 
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iii.1.3) Acessibilidade da observação. A fragilidade visual aumenta com a proximidade a estradas e 

povoações, uma vez que existe um maior número de observadores potenciais. 

iii.2) Devem ser identificadas, na área em estudo a existência de zonas da Rede Natura 2000, 

segundo o Decreto-lei n.º 140/99, de 24 de Abril, rectificado pelo Decreto-Lei nº 49/2005, de 24 de 

Fevereiro, nomeadamente ZEP e ZEC. Devem ainda ser identificadas zonas pertencentes à Rede 

Nacional de Áreas Protegidas, segundo o Decreto-Lei n.º 19/93, de 23 de Janeiro. 

3.6.9. Património Arquitectónico e Arqueológico  
O Património Arquitectónico e Arqueológico, também designado por Património Cultural, pode ser 

definido de acordo com a Lei n.º 107/2001, de 8 de Setembro, que estabelece as bases da política e do 

regime de protecção e valorização do património cultural, como integrando “todos os vestígios bens e 

outros indícios da evolução do planeta, da vida e dos seres humanos:  

a) Cuja preservação e estudo permitam traçar a história da vida e da humanidade e a sua relação 

com o ambiente.” 

Uma vez que o património corresponde a um recurso material finito e não renovável (NRA, 2005c), é 

necessária uma correcta identificação de todos os elementos arqueológicos e arquitectónicos, para 

minimizar os danos causados nos mesmos, aquando a fase de construção da rodovia. Abaixo 

descrevem-se os pontos mais relevantes a identificar no EIA, seguindo sempre a metodologia 

constante neste capítulo. 

i) Enquadramento legislativo 

A legislação para o património cultural é a que se apresenta na tabela 18. 

 
       Tabela 18: Legislação para o Património Cultural   

Tema Legislação vigente Definição da legislação 
Património cultural Lei nº 107/2001 Estabelece as base da politica e do 

regime de protecção e valorização do 
património cultural  

      Fonte: DRE 

 

ii) Caracterização física 

A caracterização da situação de referência para o descritor património baseia-se numa pesquisa prévia 

tão exaustiva quanto possível, realizada em obras e artigos da especialidade, várias monografias locais 

e ainda a base de dados do Instituto Português de Arqueologia (IPA) e do Instituto Português de 

Património Arquitectónico (IPPAR). 

Esta pesquisa pode ser complementada com visitas de campo para relocalização de todos os 

elementos identificados durante a fase de pesquisa bibliográfica. 

De uma forma geral os elementos identificados devem ser objecto de registo fotográfico e cartográfico à 

escala de 1:25000. Para aqueles que se situam numa proximidade mais imediata da área em estudo e, 

como tal, poderão estar sujeitos a impactes negativos mais significativos, deve apresentar-se a sua 

localização a uma escala de 1:2000. Devem ser Identificadas todas as entidades e investigadores 

contactados.  
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No EIA, deve ainda ser efectuada uma enumeração e localização ao projecto dos sítios de interesse 

patrimonial arqueológico, arquitectónico e natural, abrangidos pela legislação vigente. 

iii) Sensibilidade 

Para a análise da sensibilidade do descritor Património Cultural, os monumentos inseridos na área em 

estudo devem estar caracterizados, no que respeita à sua idade e estado de conservação. Devem 

ainda estar identificados os sítios de interesse patrimonial mais sujeitos a degradação/destruição, 

aquando a construção da rodovia. 

3.6.10. Ordenamento do Território 
Segundo o artigo do Decreto-Lei nº 48/98, de 11 de Agosto “O ordenamento do território e o urbanismo 

devem assegurar a salvaguarda dos valores naturais essenciais, garantindo que: 

a) As edificações, isoladas ou em conjunto, se integram na paisagem, contribuindo para a valorização 

da envolvente; 

b) Os recursos hídricos, as zonas ribeirinhas, a orla costeira, as florestas e outros locais com 

interesse particular para a conservação da natureza constituem objecto de protecção compatível com 

a normal fruição pelas populações das suas potencialidades específicas; 

c) As paisagens resultantes da actuação humana, caracterizadas pela diversidade, pela harmonia e 

pelos sistemas sócio-culturais que suportam, são protegidas e valorizadas; 

d) Os solos são utilizados por forma a impedir a sua contaminação ou erosão.” 

Como tal, para uma correcta caracterização deve-se ter em atenção todos os planos de ordenamento 

do território, correspondentes à área de projecto. Deve-se ainda ter em conta a caracterização física e 

de sensibilidade deste aspecto social, como a seguir se descreve. 

i) Enquadramento legislativo 

No que concerne ao descritor Ordenamento do Território, este deve estar inserido na legislação 

apresentada na tabela 19.  

 

Tabela 19: Legislação para o Ordenamento do Território 

Legislação Vigente Definição da Legislação 

Lei de Bases do Ordenamento do território e urbanismo nº 

48/98 de 11 de Agosto 

Estabelece as políticas de território e urbanismo 

Decreto-Lei nº310/2003, de 10 de Dezembro Altera pela segunda vez o regime jurídico dos instrumentos 

de gestão territorial, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 380/99, de 

22 de Setembro. 

Fonte: DRE 

 

ii) Caracterização física 

A área do projecto deverá ser inserida na área abrangida pelos instrumentos de gestão territorial, em 

especial com os Instrumentos de planeamento territorial como é o caso do PDM, plano de urbanização 

e plano de pormenor, do município em estudo. 
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iii) Sensibilidade 

No EIA deve ser feita uma análise de concordância do projecto com os instrumentos de gestão 

territorial em vigor na área em estudo. 

 

Condicionantes ao uso do solo 

Para a análise deste descritor deve ser utilizada a carta de condicionantes e também as Servidões 

administrativas e Restrições de uso. Pode também ser recolhida informação de várias entidades (Rede 

Eléctrica Nacional; Empresa Portuguesa de Águas Livres (EPAL), entre outras). 

3.6.11. Sócio-economia 
Neste aspecto ambiental não se aconselha a utilização da metodologia constante neste capítulo, uma 

vez que a análise da sócio-economia se apresenta mais complexa e a sua caracterização diverge dos 

outros descritores. 

A Sócio-Economia deve ser caracterizada ao nível regional e local, para uma abordagem mais 

completa. 

i) Nível Regional  

A nível regional deve ser efectuado um enquadramento urbano – demográfico, em que deve constar: 

� Dinâmica actual – número de concelhos, localizados na área em estudo; número de municípios; 

� População – número de habitantes, numa área; população activa; caracterização etária; 

caracterização da classe social dominante;  

� Actividade económica – caracterização do emprego (primário, secundário ou terciário). 

� Dinâmica urbana – densidade populacional; existência de dinâmicas territoriais e oportunidades de 

desenvolvimento muito diferenciadas. 

� Transportes e mobilidade. 

ii) Nível Local  

A caracterização social e económica da área em estudo, ao nível local, deverá ser efectuada com base 

na análise dos concelhos atravessados, e na comparação dos seus indicadores com os existentes na 

região onde se insere. Como tal, deve ser efectuada a análise demográfica, de ocupação do território, 

das actividades económicas e das infraestruturas existentes. 

A componente demográfica deve ser analisada numa perspectiva dinâmica, pretendendo-se traçar uma 

tendência de comportamento das variáveis que mais tradicionalmente a definem: padrão de 

crescimento, estrutura etária da população e índices associados. 

Para o estudo da componente territorial deve ser analisado o padrão de ocupação do espaço, através 

da densidade populacional e habitação; 

As actividades económicas podem ser caracterizadas, através da análise do emprego/desemprego, 

escolaridade da população activa e sectores económicos; 

O estudo das infraestruturas deve ser elaborado com o objectivo de avaliar os níveis de cobertura das 

redes de abastecimento de água e energia, do saneamento básico e recolha de resíduos e principais 

vias de comunicação. 
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3.7. Impactes Ambientais 
 

A avaliação prévia dos impactes ambientais, ainda na fase de projecto da infraestrutura rodoviária, tem 

por principais objectivos (AGETOP, 2001): 

a) Evitar perdas de projectos, atritos com as comunidades envolvidas, etc. (acções de custo zero); 

b) Mitigar as perdas inevitáveis, adoptando medidas específicas, para cada impacte ambiental, 

deixando de ser necessário recorrer a medidas de remediação, que tem sempre um custo muito 

elevado, ao mesmo tempo que nem sempre se obtêm uma vantajosa regressão dos impactes. 

No caso de infraestruturas rodoviárias, os impactes ambientais, de acordo com o documento “Normas e 

Procedimentos Ambientais para Empreendimentos Rodoviários”, elaborado pela agência goiana de 

transportes e obras públicas, dividem-se em três grupos, de acordo com a fase em que o projecto se 

encontra: 

a) Impactes dos planos, programas e estudos, onde se deve destacar as características preventivas, 

principalmente do ponto de vista da área de influência indirecta da intervenção/empreendimento; 

b) Impactes das obras propriamente ditas, onde se destacam os impactes gerados na fase de 

construção da obra e que afectam essencialmente a área de influência directa; 

c) Impactes da operação da infraestrutura rodoviária, onde se destacam a poluição do ar, ruído e 

vibrações, acidentes, etc. 

Para a identificação dos impactes ambientais no EIA, será de extrema importância a utilização de uma 

linguagem consistente e de fácil compreensão. Como tal, devem ser adoptados critérios de 

classificação, para um simples reconhecimento do seu grau de importância. 

Ao nível internacional, para a avaliação dos impactes ambientais existem algumas metodologias, como 

por exemplo, os guias metodológicos seguidos no EUA ou no Canadá.  

Os critérios de avaliação de impactes utilizados nos EUA, são os que se passam a descrever 

(Partidário, 2003): 

� O grau de afectação da saúde e da segurança públicas 

� O grau de afectação de características únicas de uma dada área geográfica, tais como os recursos 

históricos ou culturais, zonas húmidas, rios cénicos, áreas críticas para a conservação da natureza 

� O grau de afectação da qualidade do ambiente humano a níveis altamente controversos 

� O grau de potencial afectação do ambiente humano seja incerto ou envolva riscos únicos ou 

desconhecidos 

� O grau de possível abertura de um precedente para futuros projectos com impactes significativos 

ou que represente uma decisão de princípio sobre futuros projectos. 

De igual forma, os critérios para caracterização de impactes ambientais, seguidos no Canadá, são: 

� Determinar os impactes ambientais adversos, ou seja negativos (identificação de impactes) 

� Determinar a magnitude, ou seja a severidade dos impactes, considerando os impactes 

cumulativos de outros projectos 
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� Determinar a extensão geográfica dos impactes negativos 

� Determinar a sua duração e frequência 

� Determinar o seu grau de reversibilidade 

� Avaliar a sua probabilidade de ocorrência 

� Avaliar a incerteza científica da probabilidade de ocorrência de um impacte significativo 

Segundo (Partidário, 2003) podem ser utilizados critérios de avaliação que classificam os impactes 

ambientais de acordo com a sua tipologia. A tabela 20, refere-se a isso mesmo. 

Tabela 20: Critérios para Avaliação de Impactes Ambientais 

Critérios de classificação   Tipos de Impactes 

Incidência Directo ou indirecto 

Sinal Positivo, nulo ou negativo 

Importância Muito significativo, pouco significativo, insignificante 

Magnitude Máximo, moderado ou mínimo 

Probabilidade Certo, provável ou incerto 

Duração Permanente ou temporário 

Dimensão Temporal Imediato, médio prazo ou longo prazo 

Dimensão espacial Adjacente, local, regional, nacional, transfronteiriço, global 

Reversibilidade Reversível ou irreversível 

Fonte: (Partidário, 2003) 

 

A Portaria 330/2001, de 2 de Abril define a estrutura do EIA, no que respeita aos impactes ambientais. 

Como tal, deve constar no documento as alíneas a seguir descritas. 

(...) a) Identificação e descrição e ou quantificação dos impactes ambientais significativos a diferentes 

níveis geográficos (positivos e negativos, directos e indirectos, secundários e cumulativos, a curto, 

médio e longo prazos, permanentes e temporários) de cada alternativa estudada, (...); 

b) Avaliação da importância/significado dos impactes com base na definição das respectivas escalas 

de análise; 

c) A análise de impactes cumulativos deve considerar os impactes no ambiente que resultam do 

projecto em associação com a presença de outros projectos, existentes ou previstos, bem como dos 

projectos complementares ou subsidiários; 

d) A análise de impactes deve indicar a incerteza associada à sua identificação e previsão, bem 

como indicar os métodos de previsão utilizados para avaliar os impactes previsíveis e as referências 

à respectiva fundamentação científica, (...); 

e) Descrição das medidas e das técnicas previstas para evitar, reduzir ou compensar os impactes 

negativos e para potenciar os eventuais impactes positivos; 

g) A análise de impactes deve evidenciar os impactes que não podem ser evitados, minimizados ou 

compensados e a utilização irreversível de recursos.(...) 

 

Ao longo deste sub-capitulo referenciam-se, para cada factor ambiental, os impactes mais relevantes 

na fase de construção e exploração da rodovia.  
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Para uma análise mais completa, identificam-se ainda os principais impactes ambientais indirectos, ou 

seja aqueles que afectam outros factores ambientais. 

3.7.1. Geologia e Geomorfologia 
A implantação de projectos de rodovias pode ter impactes ao nível da geomorfologia, durante a fase de 

construção, uma vez que é durante esta fase que se procede às movimentações de terra. 

Para uma correcta metodologia para a determinação da natureza dos impactes ambientais, devem 

utilizar-se, como elementos de base, a cartografia do projecto à escala 1:5 000 e o Estudo Geológico e 

Geotécnico.  

Com base neste levantamento são determinados, para cada uma das soluções, os seguintes 

elementos: 

� Volume de terras a movimentar; 

� Os aterros e as escavações previstas, respectivas, extensões e alturas; 

� As formações litológicas afectadas e depósitos de cobertura de natureza aluvionar. 

Avalia-se ainda, a geometria e as características gerais dos taludes e a possibilidade de reutilização 

dos materiais provenientes da escavação. 

Na fase de construção, os principais impactes negativos decorrentes de projectos rodoviários podem 

ser: 

i) Destruição ou ocupação irreversível das formações geológicas pelas escavações e aterros. 

ii) Alteração da morfologia dos terrenos. 

iii) Alteração do escoamento natural. 

iv) Favorecimento dos processos erosivos. 

v) Afectação de explorações de minerais ou outras zonas com interesse científico e/ou 

comercial devido a vibrações e á circulação de maquinaria nas respectivas áreas. 

vi) Dificuldades de estabilização de taludes de escavação e aterro. Podem desenvolver-se 

fenómenos de ruptura, em geral progressivos, cujos efeitos são visíveis apenas algum tempo após a 

construção. 

vii) Alterações no nível freático. As alterações no nível freático podem provocar modificações nos 

aquíferos e nas propriedades do solo. 

 

Os principais impactes geológicos de provável ocorrência na fase de exploração estão relacionados as 

eventuais dificuldades de estabilização dos taludes de aterro ou escavação, ocorrendo situações de 

ruptura. Por outro lado, poderão também ocorrer queda de blocos em taludes rochosos. 

 

Os principais impactes indirectos provocados poderão ser ao nível dos seguintes factores ambientais: 

i) Paisagem - Impacte visual, ou seja, interferência dos taludes com a estabilidade das vertentes 

naturais; 
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ii) Recursos hídricos subterrâneos - Diminuição do grau de infiltração nas formações geológicas 

cobertas pelos aterros e consequentemente uma diminuição da recarga dos aquíferos. 

3.7.2. Solos e Usos do Solo 
A componente solos é extremamente importante para o Ambiente Natural, uma vez que corresponde a 

um recurso importante quer para a actividade biológica, quer para a actividade humana, 

nomeadamente a agricultura. 

Os impactes directos provocados neste factor ambiental, aquando a construção da rodovia são 

inúmeros podendo causar danos irreversíveis no meio ambiente. Os impactes para o solo e usos do 

solo decorrem de uma perda de capacidade de uso do solo, por ocupação do mesmo ou por alteração 

das características físicas, químicas e biológicas dos solos, mais concretamente alterações da 

estrutura, da densidade aparente, da capacidade de armazenamento e retenção de água, da 

permeabilidade, bem como alterações na actividade da própria fauna e microfauna do solo.  

No caso de construção de viadutos a perturbação é temporária, enquanto que para a plena via a 

perturbação é definitiva. 

Para a caracterização da natureza dos impactes devem ser utilizados métodos quantitativos para 

estimar a área de afectação da nova via.  

Na fase de construção, os principais impactes negativos, são: 

i) Compactação dos solos devido a movimentações de maquinas e construção de caminhos de 

acesso. 

ii) Redução da produtividade dos solos. O impacte na redução da produtividade dos solos é o mais 

óbvio e directo devido ao atravessamento do traçado da via, uma vez que os solos com boa 

capacidade agrícola, são também os ideais, em termos da sua estrutura para a construção da estrada. 

Este impacte também poderá ser provocado pela compactação e impermeabilização do solo, devido à 

circulação de viaturas afectas à obra, e ainda por modificações físico-químicas (devido à falta de 

arejamento, diminuição da humidade relativa do solo, infiltração de poluentes e materiais estranhos) 

ii) Promoção de efeitos erosivos. Este impacte é provocado pela alteração das condições naturais, 

resultante da maior exposição aos agentes erosivos devido, por exemplo à eliminação de vegetação, 

ou ao desvio de linhas de água superficiais. 

iii) Deposição de materiais excedentes. A deposição de materiais excedentes no solo, pode provocar 

a degradação da vegetação existente, aumentando os fenómenos de erosão. 

iv) Contaminação dos Solos. A contaminação dos solos pode ser promovida pela circulação de 

maquinaria de obra, através da deposição de metais pesados. 

v) Ocupação do Solo e eliminação dos actuais usos 

v.1) Ocupação de áreas de solos com boa capacidade agrícola. 

v.2) Alteração do uso do solo devido a maiores pressões urbanísticas. 
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Na fase de exploração, os principais impactes negativos podem ser: 

i) Contaminação dos solos. A contaminação dos solos poderá ser devido à ocorrência de acidentes 

que envolvam substâncias poluentes, ou ao escoamento de águas pluviais contaminadas pelo 

pavimento. 

ii) Substituição de solos com elevada aptidão agrícola, pela via em estudo. 

iii) Alteração do balanço hídrico e nos padrões de drenagem dos solos, diminuindo da sua 

produtividade 

 

Os impactes indirectos poderão estar relacionados principalmente com: 

i) Sócio-economia – Devido à ocupação de solos com boa capacidade agrícola. 

ii) Flora – A contaminação dos solos poderá afectar a vivência das especiais existentes. 

iii) Recursos Hídricos 

iv) Qualidade do ar - Devido a fenómenos de erosão eólica. 

 

3.7.3. Recursos Hídricos e Qualidade da água 
No que concerne aos Recursos Hídricos, a identificação e avaliação de impactes baseia-se na análise 

de: 

� Atravessamento das linhas de água; 

� Infra-estruturas hidráulicas afectadas; 

� Afectação do nível freático; 

� Impermeabilização das áreas de recarga dos aquíferos; 

� Barreira ao escoamento natural;  

� Alteração da qualidade da água superficial e subterrânea. 

No caso da avaliação dos impactes na qualidade da água durante a fase de exploração, deve ser 

estimado o acréscimo dos principais poluentes nos cursos de água receptores, recorrendo-se a um 

modelo matemático. Poderão ser ainda estimados os valores de concentração de poluentes nas águas 

de escorrência. 

Os valores determinados são comparados com os definidos para a qualidade no Decreto-Lei nº236/98, 

de 1 de Agosto, tendo em conta os diferentes usos de água das zonas atravessadas pelo traçado. 

Na fase de construção, os principais impactes negativos podem ser: 

i) Afectação de infraestruturas hidráulicas 

ii) Atravessamento e afectação das linhas de água superficiais 

A construção de uma rodovia intercepta as linhas de água existentes na área em estudo, provocando: 

i.1) Modificações no escoamento das linhas de água, devido a desvios pontuais ou permanentes das 

mesmas. 

i.2) Variação do sistema hidrológico, devido a actividade de desmatação, modelação dos terrenos, 

implantação e exploração de estaleiros e à construção da via propriamente dita. 
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i.3) Redução da estabilidade das margens. 

i.4) Atravessamento de áreas sujeitas a cheias. 

i.5) Promoção do efeito barreira ao escoamento natural, devido à implementação da via. 

i.6) Se os trabalhos forem efectuados na época de chuvas, em que há maior probabilidade de 

ocorrência de caudais importantes, e sobretudo no caso de bacias hidrográficas de maior dimensão, 

os efeitos negativos provocados pelas inundações, quer no ambiente, pessoas e bens, quer no 

prosseguimento das obras, poderão tornar-se mais expressivos.  

ii) Intercepção e afectação das linhas de água subterrâneas 

A intercepção das linhas de água subterrâneas pode provocar: 

ii.1) Modificação da drenagem subterrânea natural. Este impacte pode ser induzido devido à 

execução de escavações que funcionam como pontos de drenagem. 

A modificação na drenagem natural pode ainda ser provocada pela construção de aterros, uma vez 

que estes promovem a impermeabilização dos solos, inviabilizando a infiltração de água nos 

aquíferos e impedindo a recarga dos mesmos. 

ii.2) Flutuação do nível freático e consequente inutilização de captações. A afectação do nível freático 

pode ser devida a escavações muito próximas da superfície. 

ii.3) Afectação de captações subterrâneas pelos aterros e escavações. 

iii) Afectação da qualidade da água 

A qualidade da água pode ser afectada devido ao aumento do teor de sólidos suspensos totais (SST) 

nas linhas de água, derivado das actividades de movimentações de terra e ainda ao transporte de 

materiais. A ocorrência de contaminações acidentais devido ao movimento de máquinas e equipamento 

pode também promover a alteração da qualidade da água na zona em estudo. 

Os principais efeitos negativos resultantes do aumento de sólidos nas linhas de água receptoras 

prendem-se com os seguintes aspectos: 

� Diminuição da produtividade primária resultante da diminuição de entrada de luz no meio aquático; 

� Aumento do consumo de oxigénio devido á degradação da matéria orgânica em suspensão, 

originando baixas concentrações de oxigénio dissolvido, o que, em situações críticas, pode originar 

alterações no ecossistema aquático local; 

� Pode ocorrer a introdução de substâncias tóxicas adsorvidas nas partículas veiculadas pelo 

transporte sólido ou presentes nos materiais de construção, tais como os metais pesados. 

Ainda durante a fase de construção ocorre a produção de efluentes domésticos do estaleiro e outros 

efluentes, nomeadamente águas de lavagem das máquinas e das centrais de fabrico de betuminoso e 

óleos usados dos motores, que constituem uma fonte significativa de matéria orgânica, sólidos 

suspensos totais e outros contaminantes, como hidrocarbonetos. 

iv) Afectação dos usos de água 
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Na fase de exploração, os principais impactes negativos decorrentes de projectos rodoviários podem 

ser: 

i) Afectação da qualidade da água  

A afectação da qualidade da água resulta das águas de escorrência da estrada. Segundo o artigo 

(Leitão; Barbosa; Telhado, 2005), com base nos resultados da monitorização efectuada em Portugal, 

regista-se que, de todos os parâmetros analisados para as águas de escorrência, são os metais 

pesados (Zn, Cu e Pb) e os hidrocarbonetos, os poluentes mais significativos. Esta poluição decorre de 

acidentes de viação (derrames de resíduos ou produtos tóxico-perigosos), desgaste de pneus, 

emissões dos tubos de escape, componentes mecânicos e físicos e ainda da deterioração do piso.  

 

Como Impactes indirectos podem verificar-se ao nível dos seguintes factores ambientais: 

i) Componente Biológica - Através da alteração da qualidade ou disponibilidade de água.  

ii) Sócio-Economia – Uma vez que a alteração da qualidade da água e das infraestruturas hidráulicas 

podem afectar a população. 

iii) Solos e usos do solo – A alteração da disponibilidade e qualidade da água pode afectar a 

qualidade do solo, bem como a sua capacidade de uso. 

3.7.4. Componente Biológica 
A análise dos impactes na Componente Biológica decorrentes da implantação de um projecto 

rodoviário incide nos efeitos directos e indirectos previsíveis que um projecto desta natureza poderá 

provocar. Como tal, os impactes devem ser caracterizados em função do grau de perturbação e risco 

que poderão induzir nas comunidades existentes na área em estudo. 

3.7.4.1 Flora e Vegetação 

Os impactes ambientais directos, na fase de construção, no que diz respeito à flora e vegetação são: 

i) Afectação de habitats. A construção da rodovia pode alterar e destruir os habitats presentes na área 

em estudo, provocando uma perda do seu valor inicial. 

ii) Fragmentação de habitats. Aquando a construção de uma rodovia, pode ocorrer a fragmentação 

dos habitats existentes, promovendo-se uma perda de valor dos mesmos. 

iii) Afectação física das espécies presentes.  

3.7.4.2 Fauna  

Os principais impactes directos, durante a fase de construção, decorrentes de projectos rodoviários, 

podem ser:: 

i) Afectação de habitats. Este efeito ocorre principalmente na fase de construção e actua sobre todas 

as classes faunísticas de forma directa, através da construção da via rodoviária. 

ii) Efeito-barreira. Este efeito resulta da dificuldade de deslocamento das espécies através da rodovia 

e do afastamento dos animais, na área em estudo. A fragmentação dos habitats tem como 

consequência o isolamento das comunidades faunísticas, o que pode resultar numa diminuição da taxa 

de reprodução levando a eventual extinção das espécies. 



 57 

iii) Perturbação provocada pelo ruído. A emissão de ruído provoca uma alteração na distribuição das 

espécies faunísticas mais sensíveis, levando a um afastamento das mesmas. Mesmo nas espécies 

menos sensíveis, o ruído pode interferir no padrão de comunicação das aves, afectando a sua 

capacidade de reprodução. 

 

Na fase de exploração, podem ocorrer os seguintes impactes: 

i) Risco de mortalidade por colisão ou atropelamento, consequência da circulação de veículos. 

ii) Alteração das rotas migratórias 

Os Impactes indirectos poderão estar relacionados com os seguintes factores ambientais: 

i) Paisagem – A alteração da comunidade florísitca pode promover a consequente alteração da 

paisagem tradicional. 

3.7.5. Ambiente Sonoro 
A caracterização da natureza dos impactes ambientais para o ambiente sonoro, na fase de construção, 

baseia-se na identificação, através do Decreto-Lei nº 76/2002, de 26 de Março, dos níveis sonoros 

gerados por operações e equipamentos de construção mais correntes. Na fase de exploração, os níveis 

sonoros gerados pelo tráfego rodoviário na estrada em estudo podem ser previstos recorrendo a um 

software adequado. 

Segundo a directiva da Comissão Europeia 2002/49/CE de 25 de Junho de 2000 relativa à avaliação e 

gestão do ruído ambiente, estabelece-se a obrigatoriedade de elaboração de Mapas de Ruído e os 

respectivos Planos de Acção. Os mapas de ruído são ferramentas estratégicas de análise e 

planeamento que permitem integrar a prevenção e controle de ruído em Ordenamento do Território, 

facilitando a divulgação e o acesso público à informação 

 

Os impactes ambientais directos, na fase de construção podem ser: 

i) Poluição sonora 

Na fase de construção, o principal impacte negativo é a poluição sonora devido aos trabalhos de 

construção da via, nomeadamente: o funcionamento de martelos pneumáticos ou de betoneiras, a 

cravação de estacas, a realização de terraplanagem e compactações, o transporte de máquinas e de 

materiais em veículos pesados. Outras operações geram níveis de ruído mais baixos, designadamente 

na fase de acabamentos como a aplicação de massas betuminosas e instalação de equipamentos, bem 

como a fase de pós-construção, que inclui a remoção dos estaleiros, a recolha de materiais e a 

reposição da situação inicial. 

Para além da utilização do equipamento e maquinaria necessário à construção da estrada prevê-se 

recorrer à utilização de explosivos, constituindo este método uma fonte de ruído e vibrações 

significativas. 

ii) Vibrações 
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Na fase de exploração, os principais impactes podem ser devidos ao tráfego rodoviário. 

 

Os Impactes indirectos poderão estar relacionados com os seguintes aspectos ambientais: 

i) Fauna – Como já foi referido no ponto 3.7.4, o aumento de ruído pode afectar as comunidades 

faunísticas.   

ii) Sócio- economia – O aumento de ruído pode afectar a qualidade de vida das populações.  

iii) Paisagem – A instalação de barreiras acústicas poderá promover o confinamento visual da 

paisagem, pelo seu desenvolvimento em encosta.  

 

3.7.6. Qualidade do Ar 
No que diz respeito à qualidade do ar, numa primeira abordagem procura-se dar um enquadramento da 

legislação em vigor aplicável ao caso em estudo, nomeadamente no que se refere a emissões e limites 

de concentrações ao nível do solo. 

Na fase de construção, a quantificação de impactes reveste-se de alguma dificuldade em consequência 

da inexistência de elementos disponíveis, fazendo-se por isso uma análise qualitativa. 

Para a fase de exploração poderá ser realizada uma previsão das concentrações médias horárias de 

monóxido de carbono, dióxido de azoto e partículas totais em suspensão nas proximidades da via, de 

acordo com o tráfego previsto para o ano de início de exploração e para o ano horizonte de projecto. 

Nesta estimativa é utilizado um software adequado. 

Caso seja previsível que a concentração de poluentes possa aumentar em 90%, ou que se verifique a 

existência de receptores sensíveis a menos de 50 metros da rodovia em estudo, será necessário 

recorrer a um modelo de dispersão de poluentes (Caline 4 ou Mobile 5), para avaliar os impactes com 

maior detalhe.  

Por fim, comparam-se as emissões estimadas com a localização dos receptores sensíveis, e verifica-se 

se os valores estão dentro dos valores – limite, de acordo com a Portaria nº 286/93 de 12 de Março. 

Na fase de construção, os principais impactes directos negativos decorrentes de projectos rodoviários 

podem ser: 

i) Emissão de compostos orgânicos voláteis (COVs). 

ii) Aumento de poeiras e partículas em suspensão, devido a erosão eólica. 

A presença de uma parcela de solo desmatado, movimentado e pouco coeso, facilita o levantamento 

de poeiras e outras partículas. As partículas levantadas são, em princípio, as componentes mais finas 

do solo, sobretudo a fracção de argilosa. Quando suspensas no ar, estas ficam susceptíveis de serem 

transportadas pelos fenómenos advectivos e dispersivos da atmosfera. Estes fenómenos são função do 

tamanho das partículas e da sua densidade, depositando-se no solo por gravidade ou por lavagem da 

atmosfera, devido à precipitação. 

iii) Aumento da emissão de gases de combustão. As emissões dos gases de combustão são 

provenientes, principalmente das emissões dos veículos motorizados. 
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Na fase de exploração, o principal impacte, concerne na emissão de gases de combustão pelos 

veículos motorizados. 

 

Como impactes indirectos, tem-se: 

i) Afectação da saúde pública, maioritariamente os problemas humanos podem ser de ordem 

respiratória, uma vez penetram nas vias respiratórias, onde são retidos. 

Os efeitos nocivos ao homem podem ser classificados como (Barracha): 

Não tóxicos – São provocados por poeiras, que embora não sejam tóxicas, penetram nas vias 

respiratórias, podendo ter efeitos nocivos. 

Tóxicos – Provocam efeitos nocivos no organismo. 

Irritantes – efeitos exercidos por certos gases. 

Alérgicos – São característicos de substâncias orgânicas. 

Imunológicos – Impedem as funções de defesa do organismo; 

Infecciosos – determinados pelo transporte de agentes patogénicos tais como bactérias, vírus, ovos 

de parasitas, etc. 

Cancerígenas – revelam-se pela presença no ar de certas substâncias que revelam estas 

potencialidades. 

ii) Afectação da flora. A flora pode ser afectada, quer química, quer fisicamente, pela poluição 

atmosférica.  

A significativa acumulação de poeiras na vegetação pode interferir na sua polinização, bem como na 

função fotossintética. Por outro lado a captação dos nutrientes pelas raízes das plantas, pode ser 

afectada pela acidificação das águas superficiais, condicionando o crescimento das mesmas. Da 

mesma forma, o crescimento das plantas é influenciado pela libertação de Etileno e Hidrocarbonetos, 

uma vez que estes poluentes provocam decréscimos hormonais na planta. Por outro lado, o NOx, SO2 e 

o O3 podem causar a necrose das plantas (Tsunokawa; Hoban, 1997). 

iii) Afectação da Fauna. A fauna, à semelhança da saúde pública, também é afectada pelos impactes 

na qualidade do ar, originando com isso, problemas de ordem respiratória. Os ecossistemas aquáticos 

podem também sofrer impactes significativos, devido à acidificação dos recursos hídricos superficiais. 

iv) Afectação do Património Cultural. As impurezas do ar causam a deterioração e a degradação de 

diversos materiais, devido a processos que vão desde a deposição até à reacção química ou 

electroquímica. 

Os efeitos nos materiais traduzem-se pela modificação do seu aspecto inicial, degradação de 

construções, corrosão dos metais, modificação da condutibilidade eléctrica e degradação dos produtos 

de natureza orgânica (Barracha). 
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3.7.7. Paisagem  
A análise de impactes relativos à paisagem pode ser efectuada através do cruzamento dos dados 

obtidos aquando da caracterização de referência, com a planta e perfil longitudinal do projecto em 

questão. 

A caracterização dos impactes no descritor paisagem reveste-se de especial subjectividade, pelo que é 

aconselhável a utilização de critérios de avaliação. Como tal, as unidades paisagísticas estão definidas 

pelos seguintes critérios (Tsunokawa; Hoban, 1997): 

� Coerência – Uma paisagem diz-se coerente se todas as componentes panorâmicas 

(vegetação, relevo, etc) estiverem interligadas entre si. 

� Legibilidade – Uma paisagem diz-se legível, se for de fácil compreensão e acessível para quem 

a observa. 

� Harmoniosa – Uma paisagem exibe harmonia se a escala das várias componentes 

paisagísticas estiverem relacionadas de forma concreta e coerente.     

� Estabilidade – Uma paisagem estável é aquela que embora evolua de forma dinâmica, mantêm 

as suas características e qualidades constantes ao longo do tempo e espaço. 

Podem ser considerados dois tipos de impactes, para a paisagem, os impactes paisagísticos e os 

impactes visuais, em que estes últimos englobam os primeiros, considerando o ponto de vista dos 

potenciais observadores. 

Os impactes paisagísticos consistem em variações na estrutura, carácter e qualidade da paisagem, 

como resultado do empreendimento. Deste modo, a análise dos impactes paisagísticos está 

relacionada com: 

� Atravessamento da rodovia em elementos panorâmicos específicos, como é o caso de zonas 

urbanas, rurais, espaços recreativos e ainda em zonas com património cultural inserido. 

� Efeitos mais subtis ao nível do padrão geral dos elementos, originando um carácter panorâmico, 

regional ou local, específico; 

� Impactes sobre pontos de valor especial reconhecido, tais como locais com paisagens protegidas, 

áreas de conservação ou associações culturais. 

Os impactes visuais são causa-efeito dos impactes paisagísticos. Estes impactes estão somente 

relacionados com as alterações provocadas em áreas visualmente acessíveis e com os efeitos dessas 

alterações relativamente a quem as observa. Deste modo, a análise dos impactes visuais refere-se a:  

� Impactes directos do empreendimento, por intrusão ou obstrução, sobre as áreas visualmente 

disponíveis.  

� Reacção potencial dos observadores eventualmente afectados e inter-relação com o seu número; 

� Impacte global na panorâmica, que pode ir desde uma degradação até uma melhoria.  
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Assim, na fase de construção, os principais impactes directos podem ser: 

i) Impactes Paisagísticos 

i.1) Afectação de sítios protegidos ou de valor reconhecido. 

i.2) Aparecimento de zonas de descontinuidade paisagística estética e funcionalmente negativas. 

ii) Impactes Visuais 

ii.1) Introdução de elementos na paisagem. 

ii.2) Diminuição de visibilidade provocada pelo aumento de poeiras no ar. 

ii.3) Modificação nas estruturas visuais existentes, como é o caso da alteração da estrutura da 

vegetação. 

 

Na fase de exploração, os principais impactes negativos, consistem em: 

i) Impactes Paisagísticos 

i.1) Ruptura da paisagem devido à implantação da estrada e de todas as obras de arte associadas. 

ii) Impactes Visuais 

ii.1) Diminuição da capacidade de absorção da paisagem, promovendo a acessibilidade visual. 

ii.2) Confinamento visual dos espaços adjacentes à via, que pode ser devido, quer ao seu 

desenvolvimento em considerável extensão em escavação, quer à adopção de viadutos, ou ainda 

pelo seu desenvolvimento em encosta. Este impacte também poderá ser provocado pelas medidas 

de minimização de outros descritores, por exemplo barreiras acústicas. 

 

Como impactes positivos tem-se: 

i) Correcção ou enquadramento de situações negativas existentes, ou para valorização estética 

e funcional da paisagem. 

ii) Visualização de determinados trechos de paisagem pouco visíveis anteriormente à implantação 

da estrada. 

3.7.8. Ordenamento e Condicionantes  
Para este descritor deverá ser feita uma inclusão da área afectada pelo projecto, nos Planos de 

Ordenamento. 

Os principais impactes que podem decorrer neste descritor para a fase de construção consistem em: 

i) Impacte em planos e programas  

Os impactes relacionados com planos e programas territoriais dizem respeito à degradação do espaço 

urbano, com diminuição dos padrões da qualidade de vida. As condicionantes, para a área em estudo, 

também podem ser atravessadas, o que provoca um impacte negativo.  

ii) Intercepção de áreas de RAN e REN 

iv) Afectação de espaços urbanos e industriais. 
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Como impactes indirectos positivos pode-se registar um aumento nos padrões urbanísticos e de 

qualidade de vida. Esta valorização é promovida devido a uma possível recuperação de espaços 

industriais e residenciais e valorização de espaços degradados. Os Impactes indirectos negativos 

inserem-se no descritor ocupação e uso do solo. 

3.7.9. Património Cultural 
Para o descritor património deve-se proceder a uma identificação e avaliação dos impactes para os 

valores patrimoniais detectados aquando a caracterização da situação de referência, para as várias 

soluções de traçado. 

Na fase de construção os principais impactes decorrentes deste tipo de projecto normalmente na 

afectação do património arqueológico, arquitectónico e natural. 

Os elementos patrimoniais podem ser afectados de duas maneiras, directa e indirectamente. Entende-

se por afectação directa todas as acções que se exerçam sobre o património nas diversas fases de 

construção do empreendimento. Por afectação indirecta entendem-se todas as acções colaterais à obra 

susceptíveis de causar a degradação visual, estrutural ou outra de elementos patrimoniais localizados 

na envolvente das zonas a interferir, como é o caso do transporte de terras, a laboração de maquinaria 

pesada, a degradação visual imposta pelos trabalhos, ruído, vibrações ou poluição, entre outros. 

3.7.10. Sócio-Economia 
A análise dos impactes para a sócio-economia deverá ser avaliada ao nível regional e local. 

Ao nível regional enquadra-se o projecto na região onde se insere. Por outro lado, ao nível local deve 

analisar-se os efeitos do novo lanço rodoviário ao nível da demografia e povoamento, do emprego, das 

actividades económicas e da qualidade de vida das populações, tendo como unidade de referência o 

concelho e os aglomerados populacionais.  

i) Nível regional 

O objectivo principal da avaliação dos impactes socio-económicos a nível regional prende-se com a 

avaliação de impactes cumulativos e indirectos. 

Os processos de ocupação do solo originados estarão fortemente relacionados com a sua natureza, 

pelo que, o aumento da acessibilidade proporcionada por uma nova infra-estrutura rodoviária, faz 

aumentar a atractividade dos locais que serão interligados para a instalação de novos usos e 

actividades, gerando-se uma forte pressão para intensificar e alterar o uso do solo. 

Por outro lado, também irá promover a melhoria das acessibilidades e o aumento da mobilidade. 

A transferência do tráfego irá traduzir-se numa melhoria significativa da qualidade do ambiente nas 

zonas envolventes aos trechos urbanos mais pressionados, melhoria essa que se fará sentir, quer em 

termos de ruído e poluição atmosférica quer em termos de qualidade de vivência urbana. 

Na fase de exploração, os impactes ambientais negativos podem ser: 

i.1) Proximidade de áreas sociais e relações de vizinhança; 

i.2) Favorecimento das acessibilidades, não só em termos de diminuição da distância-tempo, mas 

também do custo associado, para além de se assistir a um aumento do conforto dos utentes; 
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i.3) Nesta fase o emprego directo criado pela nova via relaciona-se com a sua manutenção e com as 

praças de portagem. De uma forma colateral vai existir reajustes dos acessos da via, para além dos 

previstos, com vista a melhorar as acessibilidades locais. O emprego indirecto criado na fase de 

exploração vai proporcionar potencialidades de desenvolvimento imposto pelo novo dinamismo 

criado pela nova via. 

 

ii) Nível Local 

No âmbito da avaliação dos impactes socio-económicos locais, pretende-se averiguar as situações de 

conflito da realização do empreendimento, ou seja, os casos em que a sua realização implica a 

destruição e/ou barreira à circulação, bem como alteração das condições de habitabilidade e de 

exploração de recursos, reflectindo-se a nível do emprego, da produtividade e da qualidade de vida. 

Na fase de construção, os impactes socio-económicos locais assumem natureza directa, por via da 

demolição ou desactivação de habitações ou ainda de unidades produtivas. Nesta fase ainda podem 

ocorrer impacte de natureza indirecta em consequência da perturbação induzida pela obra na 

população que habita, exerce actividade laboral ou de ensino (centro de deficientes; jardim de infância; 

etc.) ou em unidades de saúde e/ou repouso na envolvente dos espaços afectos à obra. 

Assim, os principais impactes negativos decorrentes de projectos rodoviários podem consistir nos 

seguintes aspectos: 

ii.1) Impactes na demografia e dinâmica populacional. Estes impactes Estão relacionados com 

alterações por acesso de população exterior, ou por saída da população presente por via da construção 

do empreendimento. 

ii.1.1) Variação da população na área em estudo. 

ii.1.2) Impactes na habitação, infra-estruturas e equipamentos. Estes impactes decorrerão da 

alteração do uso do solo que passa de espaço urbano ou industrial a espaço “canal”. 

ii.1.4) Efeito barreira. Este impacte pode provocar inviabilização de espaços ou serviços. 

ii.1.5) Afectação de serviços. 

ii.1.6) Afectação de edifícios, áreas sociais e parcelas agrícolas. 

ii.1.7) Necessidade de expropriações devido à nova via. 

ii.2) Impactes na Rede Viária Local 

No que se refere aos transportes e vias de comunicação, poderão existir, localmente, dificuldades de 

circulação em importantes artérias locais, que cruzam ou se encontram na área de influência directa do 

empreendimento. Consequentemente os tempos de viagem poderão aumentar. 

ii.2.1) A estrutura pedonal poderá ser afectada. 

ii.2.2) Degradação do pavimento e interferências com o tráfego local na via utilizada entre os 

estaleiros e o local em obra. 
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ii.3) Impactes na economia local  

O aumento da oferta de postos de trabalho, directa ou indirectamente relacionados com o 

empreendimento, verificar-se-á um aumento dos rendimentos familiares, com consequências positivas 

quer ao nível das famílias, quer ao nível da actividade económica local. 

ii.3.1) Afectação das actividades económicas devido às dificuldades de acesso 

ii.3.2) Afectação directa ou impossibilidade de manutenção de algumas actividades económicas, 

devido à demolição ou encerramento dos mesmos. 

ii.3.3) Nas actividades económicas poderão registar-se algumas alterações positivas, sendo de 

prever um maior dinamismo no sector da restauração. No sector da hotelaria poderá também existir 

um maior fluxo, essencialmente por parte da mão-de-obra especializada, que acompanha as 

empresas ligadas ao empreendimento; 

ii.3.4)Aumento da empregabilidade, devido à contratação de empregados para a obra. Este impacte 

será positivo se os níveis de desemprego local forem significativos, absorvendo o empreendimento, 

estes desempregados. 

 

Na fase de exploração os impactes locais negativos estão relacionados com: 

ii.1) Alteração dos percursos habituais, sempre que se revele impossível restabelecer traçados viários 

das vias interceptadas. 

ii.2) Degradação permanente das condições de vivência e habitabilidade das populações que habitam 

na envolvente. 

Por outro lado, como impactes positivos, podem verificar-se, de uma forma geral: 

ii.3) Criação de nova rede viária. 

ii.4) Reabilitação urbana de toda a zona envolvente. 

 

Os impactes indirectos, podem ser induzidos na Componente Biológica, uma vez que a construção de 

uma estrada, pode aumentar a acessibilidade de penetração de um determinado ecossistema, 

promovendo a sua modificação em proveito da sociedade. Estes espaços são, normalmente utilizados 

para efeitos recreativos, exploração mineral, ou até urbanização. 

Por outro lado, o Ordenamento do Território também pode sofrer impactes negativos, uma vez que, 

com a construção da nova estrada pode induzir a um aumento do fluxo de população na zona em 

estudo, afectando as zonas que devem ser protegidas. 
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3.8. Medidas de minimização 
O principal objectivo do processo de AIA será o de identificar os potenciais impactes ambientais mais 

significativos e propor medidas de mitigação para esses impactes (EPA, 2002). 

Segundo o guia Guidelines on the Information to be contained in EIA, elaborado pela EPA, existem três 

tipos de estratégias para a mitigação dos impactes: minimização por prevenção, redução ou 

remediação. 

A mitigação por prevenção, também denominada por medidas físicas complementares ao projecto, é 

tida em conta antes do processo de construção da rodovia, aquando a selecção dos corredores (NRA, 

2005b). Esta estratégia é considerada a mais rápida, barata e ainda a mais eficaz. 

A mitigação por redução, corresponde aos procedimentos em fase de obra e é utilizada para minimizar 

quer as emissões, quer o tempo de exposição do ambiente receptor ao impacte ambiental definido. 

Esta estratégia é considerada como “fim de linha” uma vez que não resolvem os problemas ambientais 

na fonte, como a prevenção. Por fim, a mitigação por remediação será utilizada para impactes residuais 

que não foram prevenidos à priori. 

Numa abordagem mais restrita, as medidas de mitigação podem ser dividas em (Partidário, 2003): 

� Não realização de uma acção ou parte de uma acção; 

� Alteração de uma acção prevista para evitar ou reduzir o impacte; 

� Redução da magnitude de uma acção para minimizar um impacte; 

� Reparação, reabilitação ou restauro de um ambiente afectado para minimizar o impacte; 

� Adopção de procedimentos operacionais de exploração e manutenção durante a vida útil do 

projecto, para evitar ou reduzir um impacte; 

� Substituição de um recurso ou factor ambiental afectado para compensação de um impacte; 

� Indemnização financeira para compensação de um impacte. 

Seguidamente apresentam-se as medidas de mitigação propostas, para projectos rodoviários, 

consoante o descritor ambiental. 

3.8.1. Geologia e Geomorfologia 
Medidas de Redução 

1 – De forma a reduzir os processos erosivos nos taludes, estes podem ser revegetados com 

vegetação autóctone (relvado ou arbustiva) ou com material proveniente da decapagem. 

2 – Verifica-se que quando os taludes são muito inclinados, quando existe uma deficiência elevada de 

drenagem, ou risco interno de erosão, deverão ser aplicadas as seguintes medidas: 

2.1 – Intercalação de material rochoso com vegetação. 

2.2 – Aplicação de material geotextil. 

2.3 – Utilização de estruturas de contenção. 

3 - Recorrer ao uso de terras de empréstimo sempre que possível em outras obras onde esses 

materiais se apresentem em excesso.  
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4 - Armazenamento dos solos removidos provenientes da decapagem, com particular destaque para os 

solos de natureza aluvionar, para posterior aproveitamento no recobrimento dos taludes antes da 

cobertura vegetal. 

5 - As soluções adoptar para a drenagem dos taludes deverão assegurar a manutenção das captações 

existentes. 

6 - As escavações devem ter valetas de crista e de banqueta, máscaras e esporões drenantes, valas 

drenantes transversais ou em espinha associado a drenos longitudinais sob as valetas. 

7 - A utilização de explosivos deve atender às características geológicas no sentido de evitar bruscas 

modificações no estado de tensão dos maciços, assim como sismicidade induzida; 

8 - Nos aterros deve ser adoptada uma inclinação geral de V/H=2/3, com selecção mais criteriosa dos 

materiais a utilizar nos aterros de altura superior a 12 m. 

9 - A definição de manchas de empréstimo para suprir o deficit de materiais para aterro, deverá 

privilegiar pedreiras em actividade na região. 

10 - Em zonas muito urbanas, no sentido de minimizar a necessidade de recorrer a áreas de 

empréstimo, devem ser utilizados materiais provenientes das escavações em linha, colocando-se os de 

melhor qualidade nas camadas superiores e remetendo os de pior qualidade para as zonas menos 

exigentes no interior dos aterros. 

11 - Realização de vistorias com uma determinada frequência às vias a construir, tendo em 

consideração que estes procedimentos se inserem nas actividades comuns de conservação de 

estradas, incluindo as seguintes actividades: 

11.1 - Controlo do aparecimento de eventuais fenómenos de ravinamento nos taludes de escavação; 

11.2 - Controlo da eficiência das medidas de protecção aplicadas aos taludes, nomeadamente no que 

se refere aos sistemas de drenagem interna e externa dos taludes e às obras de contenção de terras, 

por forma a verificar a existência (ou não) de deslizamentos de terras, queda de pedras ou outras 

situações; 

11.3 - Controlo e manutenção periódica das zonas de plantação propostas e do seu grau de sucesso, 

com limpeza de lixos que se acumulem, o que contribui ainda para a diminuição do risco de incêndio, 

nomeadamente provocados por fontes de ignição lançadas a partir das viaturas que circulam na 

rodovia. 

 



 67 

 

3.8.2. Solos e Uso do Solo 
Medidas de prevenção 

1 – Áreas de estaleiros de construção, empréstimo e depósito 

1.1 – Apresentação cartográfica das áreas de instalação de estaleiro conjuntamente com a RAN e 

REN. 

1.2 - Reduzir ao mínimo a produção de material excedente. 

1.3 – Os estaleiros devem associar-se o mais possível à zona de intervenção da obra, e no caso de 

intercepção de solos de RAN, deverão ser protegidos com material geotêxtil de brita e solos, que será 

retirado após a conclusão da obra, recuperando os solos existentes. 

2 – Localização dos caminhos de acesso 

2.1 - Apresentação cartográfica dos caminhos de acesso. 

2.2 - Deverão ser inutilizados todos os caminhos de acesso, para evitar posterior utilização. 

3 – Características do projecto 

3.1 - Evitar, sempre que possível, construir em alinhamentos sensíveis, como é o caso de taludes ou 

encostas mais íngremes. 

3.2 - A revegetação das zonas que foram sujeitas a danos, deve ser efectuada logo após a acção ter 

acabado, e não apenas no final da obra. 

3.3 - Evitar, previamente locais contaminados, ou sensíveis a contaminação. 

3.4 - Vedar a área afectada à obra, de acordo com a legislação aplicável.  

 

Medidas de Redução 

1 - Os solos decapados devem ser revegetados, tendo em conta: 

1.1- As terras provenientes da decapagem de solos aluvionares e aluvio-coluvionares deverão ser 

reutilizadas na fertilização das superfícies de aterro, permitindo aumentar a eficácia das medidas de 

plantação e consolidação necessária dos cortes e aterros, assegurando a redução dos riscos de erosão 

hídrica e eólica. 

1.2 – A escolha das espécies deve ter em conta o tipo de solo, clima da região e capacidade de 

manutenção. Devem ser sempre preferidas espécies autóctones. 

1.3 – A escolha do período de revegetação deve estar de acordo com a altura do ano mais favorável. 

2 - Restrição do movimento de máquinas ao espaço estritamente necessário à construção da estrada, a 

descompactação dos terrenos pós esses trabalhos e a rápida 

3 - Reposição de travessias e de estruturas fundiárias afectadas, já que permitem reduzir ao mínimo a 

superfície perturbada pelos trabalhos da construção. 

4 – A construção de viadutos deverá restringir-se ao mínimo, dentro das exigências de funcionalidade 

da obra, a área de movimentação de máquinas e operários. 

5 – No que diz respeito à ocupação do solo, as medidas de minimização deverão ser as seguintes: 
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5.1 - Os trabalhos mais ruidosos não deverão ser executados durante o período nocturno nas 

proximidades das áreas sociais. 

5.2 - A circulação de máquinas e veículos afectos á obra deverá ser acompanhada de todos os 

cuidados, especialmente em áreas habitacionais, com vista à segurança na circulação das pessoas. 

5.3 - O tráfego inerente à obra deverá ser devidamente planeado de forma a minimizar a interferência 

com o tráfego local, e com os aglomerados urbanos/habitações, minimizando os incómodos sobre as 

populações. Deverão ser preferencialmente utilizados os caminhos já existentes para acesso local às 

obras. 

5.4 - As áreas de trabalho devem ser sempre devidamente delimitadas, minimizando a compactação de 

solos na fase de obra, e salvaguardadas ao máximo as margens das linhas de água. 

5.5- Todo o solo de valor agrícola deverá ser correctamente armazenado, reposto logo que possível e 

descompactado nas áreas intervencionadas. Igualmente nas restantes áreas, em particular de REN, 

deverá proceder-se à respectiva descompactação e imediatamente após a conclusão dos trabalhos à 

recuperação paisagística do local. 

 

Medidas de Remediação 

1 - Os caminhos utilizados durante o período da obra devem ser totalmente recuperados no final da 

mesma. Deverão ainda ser asseguradas as condições de circulação nos mesmos durante a fase da 

obra. 

2 - Para o tratamento dos solos devido à contaminação por metais pesados, podem ser aplicado 

diversos métodos e processos de remediação dos solos, englobando, os tratamentos insitu (no próprio 

local) e exsitu. Os métodos de remediação exsitu incluem a remoção e substituição do solo, a 

solidificação, a vitrificação, a lixiviação, a separação de partículas de acordo com a sua granulometria, 

a incineração, o arejamento e a biorremediação. Os métodos de remediação insitu incluem a 

solidificação, a vitrificação, a capsulagem, a atenuação, a volatilização, a remoção electrocinética, a 

compostagem, o arejamento, a fitorremediação e a biorremediação. 

3 - As zonas de aterro e depósito de terras poderão ser transformadas em zonas de lazer, como por 

exemplo zonas para piquenique, miradouros, etc. 

 

3.8.3. Recursos Hídricos e Qualidade da água 
Medidas de prevenção 

1 – Áreas de estaleiros de construção, empréstimo e depósito 

1.1 – As áreas de estaleiros, locais de depósito e de empréstimo de materiais deverão evitar as 

seguintes situações: 

• Áreas inundáveis; 

• Perímetros de protecção das captações públicas; 

• Servidões das redes de canais e valas de rega, adutoras e aquedutos; 

• Áreas afectas aos perímetros hidroagrícolas; 
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• Diques de protecção.  

Nas áreas onde o risco de contaminação dos aquíferos é elevado, estas instalações apenas deverão 

ser localizadas se forem instaladas sobre plataformas já existentes, ou em locais anteriormente usados 

para este fim. 

Por outro lado deverão ficar fora das áreas a interditar as explorações de inertes e pedreiras existentes, 

bem como as zonas degradadas como estaleiros e outras que tenham sido já utilizadas para estaleiros. 

2 - Caminhos de acesso da obra 

2.1 - No que se refere aos acessos a utilizar preferencialmente pela obra, deve-se considerar o uso 

preferencial dos caminhos existentes, fora dos espaços urbanos e zonas húmidas. Nos perímetros 

hidroagrícolas devem ser analisados, em conjunto com as entidades responsáveis, quais os caminhos 

que poderão, ou não, ser usados pela obra, bem como os locais a usar como estaleiro e depósito de 

materiais. 

2.2 - Existindo infra-estruturas hidráulicas, e no caso dos acessos a usar estarem próximos das 

mesmas, deve-se indicar quais as infra-estruturas que terão de ser acauteladas e protegidas durante a 

circulação dos veículos afectos à obra. O mesmo tipo de cuidado deverá ser considerado quando a 

construção se situar nas proximidades destas infra-estruturas. 

3 - Características do projecto 

3.1 - Apresentação de um estudo de caracterização de todos os pontos de água potencialmente 

afectados, de forma a avaliar os respectivos impactes e identificar a solução de restabelecimento das 

captações a adoptar. 

 

Medidas de Redução 

1 - Diminuição da velocidade de escoamento, através de plantação de vegetação, e de estruturas de 

contenção, como é o caso de construção de fossos de infiltração. 

2 - Evitar situações de inundações, através da manutenção das condições de escoamento. 

3 - Não se devem criar aterros em áreas inundáveis e as soluções de drenagem a adoptar não devem 

favorecer o aumento da velocidade e a concentração da descarga de caudais. 

4 - Aquando a reposição de solos, perto das linhas de água deverão ser utilizados preferencialmente 

solos não arenosos, evitando a contaminação com partículas. 

5 – No que concerne às águas de escorrência, deve evitar-se a sua descarga em: 

5.1 – Caso de águas superficiais estagnadas: 

5.1.1 - Massas de água que suportam usos e/ ou ecossistemas sensíveis (áreas classificadas e 

protegidas e perímetros hidroagrícolas infraestruturados. 

5.1.2 - Lagoas, albufeiras e zonas húmidas, poluídas e/ou sujeitas a planos de reabilitação. 

5.2 – Caso de linhas de água: 

5.2.1 - Linhas de água com captações destinadas à produção de água para consumo humano; 

5.2.2 - Linhas de água que suportam usos e/ou ecossistemas sensíveis (áreas classificadas e 

protegidas. 
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5.2.3 - Linhas de água poluídas e/ou sujeitas a planos de reabilitação; 

5.2.4 - Leitos de cheias e outras áreas inundáveis; 

5.2.4 - Situações em que a construção da estrada e o sistema de drenagem potenciem o 

      arrastamento de sólidos.  

5.3 – Para águas subterrâneas deve ser respeitada uma faixa de 15-25 m a partir dos pontos de 

descarga, paralela à estrada, que servirá de zona tampão onde não será permitido qualquer uso do 

solo. Por outro lado, a descarga deverá ser evitada em: 

5.3.1 - Perímetros de protecção intermédia de captações de águas subterrâneas destinadas ao 

consumo humano (“pode ser interdita ou condicionada quando se demonstre susceptível de 

provocar poluição” DL n.º 382/99). 

5.3.2 - Perímetros de protecção alargada de captações que exploram recursos hidrominerais 

(“poderá ser proibida quando se apresentem riscos de interferência ou de contaminação” DL n.º 

90/90). 

5.3.3 - Zonas com águas subterrâneas que possam ser influentes em massas de água com usos 

e/ou ecossistemas sensíveis. 

5.3.4 - Águas subterrâneas poluídas. 

4 - Assegurar a limpeza das linhas de água durante a fase de construção. 

5 – Quando se verifica que as zonas perto das linhas de água são muito sensíveis aos processos de 

erosão, podem ser pavimentadas, para reduzir esse mesmo efeito. 

6 - Relativamente à construção dos viadutos deverá evitar-se a localização dos respectivos pilares no 

leito e margens dos rios e das ribeiras, sobre os diques, comportas, canais e valas de rega. 

7 - As obras de construção dos viadutos devem realizar-se no período mais seco do ano de modo a 

minimizar a possibilidade de ocorrência de alagamentos em áreas de risco de cheia. 

8 - As obras que envolvam escavações a céu aberto e movimentação de terras deverão ser executadas 

preferencialmente no período de Maio a Setembro, de forma a minimizar a erosão e o transporte sólido. 

9 - Os resíduos de matéria vegetal deverão ser preferencialmente reutilizados impedindo que estes 

sejam enterrados ou depositados onde possam provocar a degradação da qualidade da água. 

10 – No que se refere às águas de escorrência, considera-se como zonas que requerem uma avaliação 

específica, as águas em que as concentrações médias de uma dada estrada excedam um ou mais dos 

seguintes poluentes-chave (Pb, Cu e Zn) (Leitão; Barbosa; Telhado, 2005): 

• Pb: 75 µg/l; 

• Cu: 75 µg/l; 

• Zn: 800 µg/l. 

As medidas de mitigação para este caso, poderão ser de dois tipos: ou a condução das águas de 

escorrência para pontos de descarga em zonas não sensíveis, ou a adopção de sistemas de 

tratamento. Propõe-se como medidas de remediação a construção de bacias de detenção, bacias de 

infiltração e ainda as valas relvadas (Leitão; Barbosa; Telhado, 2005). 

11 - As águas de escorrência da estrada não devem ser descarregadas para valas e canais de rega. 
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Sendo primordial esta medida, considera-se que para a mesma ser cabalmente cumprida terá, 

inicialmente, de se proceder à identificação de todas as valas e canais de rega existentes nos 

diferentes Aproveitamentos Hidroagrícolas. 

12 – No que respeita à qualidade da água, a principais medidas deverão ser: 

12.1 – Localizar os estaleiros e áreas de estacionamento de maquinaria em zonas afastadas das 

linhas de água. 

12.2 – Cumprir a legislação em vigor no que respeita à descarga de águas residuais, nomeadamente 

no que se refere ao Decreto-Lei nº 236/98, provenientes do local de estaleiro, não permitindo a sua 

descarga directa quer para o solo, quer para os cursos de água, em tratamento prévio. 

12.3 – Evitar a potencial contaminação de águas superficiais e subterrâneas, devida a eventuais 

derrames de óleos, betumes, combustíveis, lubrificantes, etc. Para tal o empreiteiro deverá proceder 

a todas as operações de manutenção dos veículos e maquinaria de apoio à obra, bem como de 

armazenamento de produtos, em áreas a serem devidamente assinaladas ao acondicionamento 

desses resíduos em contentores preparados para o efeito e encaminhá-los para destino final 

adequado, que poderá passar pela sub-contratação de uma empresa devidamente legalizada. 

13 - Estabelecer um programa de limpeza periódico (no mínimo uma vez por ano) dos órgãos de 

drenagem transversal e longitudinal da via, diminuindo os efeitos negativos do eventual assoreamento 

das passagens hidráulicas. 

 
Medidas de Remediação  

1 - No final da obra devem ser restabelecidas todas as linhas de água. 

2 - O material resultante das acções de escavação que tenha vestígios de contaminação deverá ser 

armazenado em local que não permita a contaminação dos aquíferos através da escorrência devida à 

precipitação. 

3.8.4. Componente Biológica 

3.8.4.1 Flora 

Medidas de Prevenção 

1 – Áreas de estaleiros de construção, empréstimo e depósito) 

1.1 - Os estaleiros e restantes equipamentos necessários à execução da obra, bem como as áreas de 

depósito de terras, deverão ser instalados em locais que não apresentem coberto vegetal significativo 

e/ou com interesse. 

1.2 – Todas as áreas destinadas à instalação de estaleiros, depósitos de terras devem afectar o mínimo 

de área possível. Estas áreas deverão ser posteriormente recultivadas com espécies autóctones. 

2 - Características do projecto 

2.1 - Calendarização das actividades de construção de forma que seja suficientemente flexível para 

permitir alterações ou interrupção dos trabalhos nos locais e nos períodos mais críticos para a flora. 
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Medidas de Redução 

1 - Minimizar o arranque e/ou destruição directa da vegetação existente nas áreas adjacentes à zona 

em obras e nas áreas adjacentes ás grandes escavações, dada a proximidade de zonas habitadas e a 

susceptibilidade à erosão. 

 

Medidas de Remediação 

1 - Utilizar um revestimento dos taludes, predominantemente espécies climáticas ou já integrantes na 

paisagem regional. Nos taludes de escavação de maior dimensão, considerar a plantação de espécies 

trepadeiras ou pendentes. 

2 - Após a conclusão da obra, o empreiteiro deverá assegurar a reposição da situação existente nos 

caminhos de acesso à obra e zonas utilizadas como estaleiro, parqueamento de viaturas e zona de 

depósito de materiais. 

4 - Quando necessário, utilizar medidas específicas de protecção para espécies ameaçadas. 

3.8.4.2 Fauna 

Medidas de prevenção 

1 – Áreas de estaleiros de construção, empréstimo e depósito 

1.1 - Calendarização das actividades de construção de forma a permitir alterações ou interrupção dos 

trabalhos nos locais e nos períodos mais críticos para a fauna terrestre e aquática (reprodução, 

migrações, etc.).  

 

Medidas de Redução 

1 - Não devem decorrer obras durante o período nocturno, de forma a minimizar a sua perturbação de 

espécies terrestres sensíveis com hábitos nocturnos. 

2 - Utilização de vedação de malha progressiva com pelo menos 1,5m de altura. 

3 - Criação de corredores de vegetação que encaminhem os animais para essas passagens. 

4 - Deve evitar-se a realização de operações de desmonte com recurso a explosivos nos períodos de 

Março a Junho – Julho, por ser este o período crítico para a nidificação da maior parte das espécies. 

5 – Os habitats ripícolas devem ser preservados e recuperados em caso de afectação. 
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3.8.5. Ambiente Sonoro 
Medidas de Prevenção 

1 – Áreas de estaleiros de construção, empréstimo e depósito 

1.1 - A localização dos estaleiros não deverá ser feita nos locais identificados como sensíveis de 

acordo com as situações referidas em fase de caracterização, nomeadamente nas zonas mistas e 

sensíveis. 

1.2 - Dadas as características específicas das obras e a proximidade de alguns receptores deverá ser 

feito um levantamento do estado de conservação do exterior e interior dos edifícios que possam vir a 

ser afectados. 

2 – Caminhos de acesso à obra 

2.1 - Sempre que possível deverão ser escolhidos percursos alternativos, nas operações de transporte 

com viaturas pesadas, de modo a não serem utilizadas vias de tráfego que passem pelo interior de 

aglomerados urbanos. 

3 – Características do projecto 

3.1 – Aplicação de material betuminoso para pavimentação, uma vez que pode reduzir o ruído devido á 

fricção. 

3.2 - Para uma solução em túnel preconiza-se o revestimento com material absorvente das paredes e 

tecto dos emboquilhamentos do túnel, bem como do muro central de separação no seu interior.  

 

Medidas de Redução 

1 – Nas obras próximas de habitações, deverão ser utilizados elementos de protecção sonora. 

2 - O empreiteiro deverá manter o equipamento em boas condições de funcionamento, nomeadamente 

no que diz respeito aos dispositivos de atenuação de ruído das máquinas e equipamentos. 

3 - As operações de construção, em especial as mais ruidosas, que se desenrolam na proximidade de 

casas de habitação deverão apenas ter lugar no período diurno, ou seja, das 7h00 às 18h00, sendo 

igualmente interditas aos sábados, domingos e feriados. Em circunstâncias especiais, e desde que não 

haja oposição dos moradores, poderá tal período ser estendido extraordinariamente mediante pedido 

de licença especial de ruído à Câmara Municipal. 

4 - A utilização de cargas explosivas deve obedecer a uma rigorosa definição do plano de fogo, e 

deverá decorrer unicamente em período diurno e sempre com pré-aviso das populações. 

 

 

 

 



 74 

 

3.8.6. Qualidade do Ar 
Medidas de Prevenção  

1 – Áreas de estaleiros de construção, empréstimo e depósito 

1.1 - Escolha de locais o mais distanciado possível das zonas habitadas, para instalar estaleiros, 

parquear viaturas e depositar temporariamente os materiais excedentes. 

 

Medidas de Redução  

1 - Proceder à cobertura dos camiões de transporte de materiais pulverulentos. 

2 - Utilização de sistemas de filtragem eficientes nas centrais de betão. 

3 - Limpeza dos rodados das máquinas/equipamentos à saída dos estaleiros. 

4 - Não realizar queimas de quaisquer materiais a céu-aberto nos locais em obra. 

5 - Assegurar a manutenção e revisão periódica de todos os veículos e maquinaria de apoio à obra; 

6 – O controlo da erosão eólica, pode ser realizado através de: 

6.1 - Criação de barreira arbóreas, para a filtração dos poluentes. 

6.2 - Nos acessos em terra que se prevejam vir a ser utilizados pelos camiões da obra, deve 

proceder-se à aplicação de um polímero líquido. 

6.3 - Delinear e colocar em prática um programa eficaz de humedecimento de pavimento de terra 

batida, ao longo das faixas de construção, nos locais das obras e também ao longo das faixas 

habitacionais.  

 

3.8.7. Paisagem 
A mitigação dos impactes na paisagem associa-se quase sempre à mitigação dos impactes a outros 

níveis, nomeadamente impactes na flora, geomorfológicos e acústicos. 

 

Medidas de Prevenção 

1 – Áreas de estaleiros de construção, empréstimo e depósito 

1.1 - A localização de estaleiros não deverá ocorrer em zonas classificadas como zonas de interesse 

ecológico. 

1.2 - A deposição das terras sobrantes não deverá ocorrer em zonas classificadas como zonas de 

interesse ecológico.  

1.3 - Devem ser evitadas “cicatrizes” dos locais de empréstimo de materiais. O recurso a plantações, 

compatíveis com as existentes no local, é indispensável sempre que tais empréstimos sejam 

inevitáveis; 

2 – Caminhos de acesso à obra 

2.1 - Recomenda-se, sempre que possível a utilização de caminhos já existentes para o acesso à obra. 
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3 – Características do projecto  

Segundo o Guia “Norma de Traçado”, elaborada pela Junta Autónoma das Estradas, a implantação de 

uma estrada, o seu traçado e perfil transversal devem harmonizar-se com a paisagem.  

Como tal, ao definir-se um projecto devem ser considerados os seguintes aspectos estéticos: 

3.1 - A implantação do traçado deve ser tal que preserve o ambiente natural e permita a vista de 

paisagens cénicas. 

3.2 - O traçado deve integrar-se no carácter da área atravessada, de tal modo que as “feridas” 

causadas pelas escavações e aterros sejam o mínimo possível. O traçado em planta e perfil deve ser 

coordenado de modo a se obter uma aparência agradável. 

3.3 - Sempre que possível, nas estradas com duas faixas de rodagem devem-se adoptar 

separadores mais largos do que os mínimos recomendados, assim como faixas de rodagem 

independentes, pois estas soluções valorizam cenicamente a estrada e quebram a monotonia das 

faixas de rodagem paralelas. Esta monotonia é o maior inconveniente das auto-estradas, pela fadiga 

psicológica que causa aos condutores. 

3.4 - Sempre que o seu custo não seja excessivo, é preferível o recurso a viadutos, túneis e muros de 

suporte, em vez de agressivos taludes de aterro ou de escavação. 

3.5 - Os dispositivos de drenagem devem ser localizados de forma a que a erosão e os detritos sejam 

visíveis, ou eliminados quando as condições locais o permitem. 

3.6 - As áreas dos nós de ligação devem ser regularizadas de modo a proporcionarem conjuntos 

agradáveis e naturais. O seu aspecto pode ainda ser melhorado com o recobrimento arbustivo, de 

acordo com as características locais. 

O projectista deve ainda considerar sempre a integração da geometria do traçado com a paisagem. 

Para tal, deverá seguir as seguintes recomendações, definidas pelo guia “Norma de Traçado, 

elaborado pela Junta Autónoma das Estradas: 

3.7 - Não utilizar os raios mínimos absolutos. 

3.8 - Uma curva de pequeno raio nunca deve localizar-se a seguir a um alinhamento recto extenso; 

3.9 - Variações bruscas do valor do raio devem ser evitadas. 

3.10 - A seguir a um alinhamento recto extenso devem-se reduzir gradualmente os raios a fim dos 

condutores poderem reduzir a velocidade com comodidade e segurança. 

3.11- Não se devem adoptar curvas de pequeno raio em aterros com cotas elevadas. 

3.12 - Devem-se evitar mudanças bruscas de direcção de traçado. 

3.13 - As curvas circulares em planta devem condicionar as concordâncias verticais. 

 
Medidas de Redução 

1 – Deve ser protegida toda a vegetação arbórea ou arbustiva, existente nas áreas não atingidas por 

movimentos de terra, de modo a não serem afectadas.  

2 - A vegetação existente, tais como árvores ou maciços de arbustos, podem ser selectivamente 

desbastados ou abatidos, de modo a permitir vistas cénicas ou assegurar uma fronteira natural entre a 

floresta e as áreas livres. 
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3 – Deve proteger-se os leitos das linhas de água e a preservação das galerias ripícolas, devendo 

definir-se uma faixa de protecção das mesmas, na qual se deverão evitar as movimentações de terra, 

circulação de máquinas e viaturas, depósitos de materiais e instalações de estaleiros. 

4 - Devem ser assegurados miradouros quando a vista e a paisagem sejam excepcionais, e existam 

locais que tornem possível a sua construção. 

5 - De forma a minimizar os potenciais impactes relacionados com a libertação de poeiras e 

consequente diminuição da visibilidade, proceder regularmente à aspersão de água nas zonas de 

trabalho e nos acessos utilizados pelos diversos veículos durante os períodos secos do ano. 

6 - Para minimização das alterações na topografia e ecologia natural, limitar ao mínimo o corte de 

vegetação lateral à área a ocupar pela própria via, uma vez que a mesma constituirá uma barreira 

natural à visualização dos taludes que serão formados 

 

Medidas de Remediação 

1 - Reconstituição das zonas de mato, das orlas das matas, das galerias ripícolas, das sebes de 

compartimentação e dos campos agrícolas. 

2 - Nos encontros dos viadutos e junto às passagens superiores e inferiores deverá proceder-se ao 

reforço da plantação de árvores e de arbustos de modo a atenuar a presença desses atravessamentos. 

3.8.8. Ordenamento e Condicionantes 
Medidas de Prevenção  

1 – Áreas de estaleiro de construção, locais de depósito e empréstimo 

1.1 - De forma a evitar a afectação e/ou destruição de manchas de solos classificadas como RAN e 

REN, a instalação de estaleiros, a localização de zonas de acumulação de materiais, o uso de áreas de 

empréstimo de terras e a instalação de caminhos temporários ou permanentes, deverá ser definida de 

forma a que não afecte essas manchas nem as suas proximidades.  

1.3 - Evitar a instalação de estaleiros em imediata proximidade de núcleos populacionais ou casa de 

habitação dispersas. 

2 – Locais de acesso á obra 

2.1 - Assegurar a entrada em funcionamento dos restabelecimentos das vias de comunicação, antes do 

corte à circulação das vias antigas, no sentido de perturbar ao mínimo o acesso às diferentes parcelas 

do território. 

3 – Características do projecto 

3.1 - Programar os trabalhos de construção das passagens superiores e de viadutos no sentido da 

menor perturbação da circulação local e de atravessamento naquelas áreas; 

 

Medidas de Redução 

1 – Devem evitar-se as áreas de RAN e REN marginais ao traçado 
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Medidas de Remediação 

1 - Na impossibilidade de evitar a afectação e/ou destruição de manchas de solos classificadas como 

RAN e REN deve-se proceder, posteriormente, a acções de recuperação que poderão incluir acções de 

descompactação do solo, reposição da fisiografia original, reinstalação de vegetação e remoção de 

todos os elementos exógenos. 

2 - Nos casos em que o viaduto intercepta (sem ser em viaduto) infraestruturas, tais como rede de gás 

ou água, deverá ser garantido o seu restabelecimento. 

3 - A realização de trabalhos de desmonte com recurso a explosivos para a construção da rodovia nas 

proximidades destas infraestruturas deverá ser devidamente monitorizada, no que se refere ao nível de 

vibrações admissível. 

4 – Elaboração de políticas de controlo de desenvolvimento urbano e industrial, sobretudo nas zonas 

junto aos nós de ligação. 

3.8.9. Património Cultural 
As medidas de minimização propostas para mitigar os impactes negativos identificados no património, 

em consequência da implantação de uma rodovia, podem ser divididas em dois tipos principais: 

i) Medidas de carácter específico, para cada valor patrimonial que se prevê que venha a ser afectado 

pelas obras de construção das rodovias. 

ii) Medidas de carácter geral. 

As medidas de carácter geral são as que se passam a descrever em seguida. 

 

Medidas de Redução 

1 – Acompanhamento arqueológico de todos os trabalhos de terraplanagens, como é o caos de 

desmatação, decapagem, escavações, empréstimos de terra, estaleiros de construção, caminhos de 

acesso à obra e outros trabalhos da mesma natureza. 

2 - No caso de existir património arqueológico subaquático na zona em estudo, deverão ser 

realizados os seguintes trabalhos: 

2.1 - Prospecção arqueológica, visual e com detector de metais (por forma a escolher, dentro desse 

corredor, a zona preferencial de atravessamento); 

2.2 - Acompanhamento arqueológico das fases de intervenção da obra nas margens e na zona de 

aluvião e de leito do rio. 

 

Medidas de Remediação 

As ocorrências imóveis identificadas no decurso do EIA devem ser conservadas, tanto quanto possível 

e em função do seu valor patrimonial, de tal forma que não se degrade o seu estado de conservação 

actual.  

Se a destruição de um sítio for total ou parcial e assumida no EIA como inevitável, esgotando-se todas 

as hipóteses de a evitar, deverá ficar expressamente garantida a salvaguarda da totalidade dos 

vestígios através da sua escavação integral. 
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3.8.10. Sócio-economia 
 

Medidas de Prevenção 

1- áreas de estaleiro, depósito e empréstimo de terras 

1.1 - Evitar a instalação de estaleiros próximo das áreas povoadas, equipamentos urbanos ou em áreas 

de grande investimento agrícola. 

2 – Acessos locais da obra 

2.1 - Assegurar a entrada em funcionamento dos restabelecimentos das vias de comunicação, antes do 

corte à circulação das antigas vias, no sentido de perturbar ao mínimo o acesso às diferentes parcelas 

do território. 

2.2 - Definir trajectos para circulação de máquinas e veículos afectos á obra, por forma a evitar o 

trânsito desordenado e assim melhorar as condições de segurança para trabalhadores e utentes de via 

pública. 

 
Medidas de Redução 

1 - Deve proceder-se à colocação de painéis informativos e esclarecedores sobre o projecto em causa, 

seus objectivos, constrangimentos e incómodos.  

2 - Programação das actividades mais ruidosas para o período diurno, quando estas se desenvolvem 

próximo das populações. 

3 - Relativamente á utilização de explosivos durante a fase de construção, deve restringir-se aos 

períodos diurnos ou, se possível, acordar com os donos das habitações mais afectadas, o período de 

utilização de cargas. 

4 - Promover a utilização de mão-de-obra local tanto na fase de construção, como na de exploração. 

6 - Aplicação das medidas preconizadas nos descritores ruído, qualidade da água e ar. 

 
Medidas de Remediação 

1 - Os acessos alternativos e o restabelecimento dos caminhos deverá resultar de uma construção 

célere e atempada, respondendo às necessidades da população. 

2 - Pagamento de indemnizações e compensações aos proprietários de terrenos e construções 

afectadas.  

3 - No caso de zonas de hortas urbanas a serem destruídas recomenda-se que se averigúe a sua 

situação jurídica, relativamente à propriedade dos terrenos, por forma a avaliar a hipótese de 

indemnizar os proprietários. 
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3.9. Riscos Associados ao projecto  
A Portaria 330/2001, de 2 de Abril, obriga à (...) Identificação dos riscos ambientais associados ao 

projecto, incluindo os resultantes de acidentes, e descrição das medidas previstas pelo proponente 

para a sua prevenção (...). 

Genericamente, para um projecto de rodovias, podem considerar-se os seguintes factores de risco:  

Tabela 21: Riscos associados a um projecto rodoviário 
Acções de projecto Causas Riscos 

Fase de construção 
Alterações na morfologia 
 

- Instabilidade das formações 
geológicas; 
- Aumento do escoamento 
superficial. 

- Riscos geomorfológicos relacionados 
com ravinamento e deslizamento de 
vertentes e eventual queda de blocos 

Alterações dos acessos e da rede 
viária 

- Alteração das condições de 
segurança da circulação rodoviária e 
pedonal; 
- Não cumprimento de condições de 
segurança, como sinalização e 
informação sobre a actividade; 
- Circulação de tráfego de pesados e 
movimentação de máquinas.  

- Acidentes rodoviários nos acessos 
provisórios e nas vias existentes. 

Implantação e funcionamento de 
estaleiros 
Transporte de materiais e 
movimentações de terras 

- Presença de máquinas e de 
equipamentos, uso de materiais 
potencialmente contaminantes, 
podendo ocorrer o seu derrame; 
- Movimentação de terras 
acarretando o aumento eventual de 
sólidos nas linhas de água. 

- Contaminação de solos e das linhas 
de água; 
- Obstrução dos leitos dos cursos de 
água com riscos temporários para a 
ecologia. 
 

Fase de Exploração 
Tráfego Rodoviário em Geral - Condições de circulação deficientes 

devido à ocorrência de meteoros 
climáticos específicos ou existência 
de obstáculos físicos na via 
proporcionadores de acidentes. 

- Acidentes rodoviários 

Tráfego de pesados com transporte 
de mercadorias tóxicas ou 
perigosas 

- Acidentes, derrames, explosões. - Contaminação do ar, das linhas de 
água e dos solos; 
- Riscos directos sobre as pessoas. 

 

3.10. Monitorização dos impactes resultantes do projecto 
Uma vez que este estudo se destina a projectos em fase de estudo prévio, será apenas necessário 

especificar no EIA o plano de monitorização dos factores ambientais mais relevantes. Alguns dos 

processos de monitorização tem um carácter de acompanhamento e detecção de disfunções, enquanto 

que outros acompanham a evolução das medidas de mitigação. 

Segundo a Portaria 330/2001 deve constar no EIA: 

a) A consideração da monitorização do projecto deve ser avaliada numa lógica de proporcionalidade 

entre a dimensão e as características do projecto e os impactes ambientais dele resultantes; 

b) Descrição dos programas de monitorização para cada factor, cobrindo os principais impactes 

negativos previsíveis nas fases de construção, exploração e desactivação, passíveis de medidas de 

gestão ambiental por parte do proponente. 
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3.11. Lacunas técnicas ou de conhecimentos e Conclusões 
Neste capítulo, deve ser elaborado um resumo das lacunas técnicas ou de conhecimento verificadas 

durante a elaboração do EIA. 

No que concerne às conclusões, a Portaria 330/2001, de 2 de Abril, que legisla a estrutura de um EIA, 

impõe que as mesmas sejam estruturadas da seguinte forma: 

a) Principais conclusões do EIA, evidenciando questões controversas e decisões a tomar em sede de 

AIA, incluindo as que se referem à escolha entre as alternativas apresentadas; 

b) No caso de o EIA ser realizado em fase de estudo prévio ou de anteprojecto, identificação dos 

estudos a empreender pelo proponente que permitam que as medidas de mitigação e os programas de 

monitorização descritos no EIA sejam adequadamente pormenorizados, tendo em vista a sua inclusão 

no RECAPE. 
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4. Conclusões 
As infraestruturas rodoviárias assumem um papel fundamental na sociedade moderna, uma vez que se 

revelam uma via de comunicação muito útil. 

A construção desta tipologia de via de comunicação reveste-se de especial complexidade, já que se 

trata de uma infraestrutura linear, ou seja abraça uma vasta área geográfica. 

Como tal, o projecto de uma estrada requer necessariamente a inclusão da componente ambiental no 

mesmo, que será feita através do processo de AIA. 

O projecto rodoviário deve integrar aquando a sua elaboração, medidas de mitigação que previnem à 

priori alguns impactes ambientais. Esta incorporação torna a mitigação de impactes mais eficaz e 

menos onerosa. Como tal, deve apostar-se na prevenção dos danos ambientais em detrimento da 

posterior remediação dos mesmos. 

No que concerne aos impactes ambientais mais significativos devido à construção de uma via, são 

especialmente difíceis de caracterizar, uma vez o traçado pode abranger áreas com características e 

aspectos ambientais totalmente opostos. No entanto e após estudos realizados verifica-se que, de uma 

forma geral, os impactes ambientais mais significativos se revelam ao nível do solo e usos do solo, 

recursos hídricos e qualidade da água, ambiente sonoro, qualidade do ar, paisagem, ordenamento do 

território e sócio-economia. 

Na fase de construção são as movimentações de terra e a utilização dos equipamentos de estaleiro, as 

que provocam maiores danos ambientais. Por outro lado a circulação de tráfego motorizado é a 

responsável pela maioria dos impactes no ambiente receptor durante a exploração da via. 

O processo de AIA consiste num conjunto de procedimentos complexos que devem respeitar os prazos 

exigidos pelo Decreto-Lei nº 69/2000, de 3 de Maio. Estes procedimentos dizem respeito, 

maioritariamente, à apreciação técnica do EIA e tomada de decisão acerca da conformidade do 

mesmo. Para a tipologia de projectos estudada, em fase de estudo prévio, a apreciação técnica ainda 

se revela mais complexa uma vez que é necessário a consideração das alternativas de traçado, que 

podem interceptar inúmeros aspectos ambientais. 

Como tal, verifica-se que a utilização de um guia que apoie na apreciação do EIA se torna vantajoso 

uma vez que estão fixadas as linhas orientadoras mais gerais para essa avaliação. 

Da mesma forma, a utilização de uma metodologia para a elaboração do EIA também auxilia, embora 

indirectamente a avaliação do mesmo, uma vez que uniformiza os EIA tornando-os menos dispares uns 

dos outros. Por outro lado, para uma melhor caracterização dos impactes ambientais e medidas de 

mitigação durante a elaboração de um EIA, é útil a utilização de um guia metodológico, que descreva 

exaustivamente a forma de caracterização do ambiente receptor, os danos ambientais do mesmo e as 

respectivas medidas de mitigação. 

 

Em suma, a utilização de metodologias de apoio para EIA em projectos rodoviários, na fase de estudo 

prévio, auxiliam na avaliação do mesmo, uma vez que diminuem a sua subjectividade, bem como 

optimizam o tempo requerido pela legislação para essa verificação. 
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Apesar das vantagens suprareferidas, estes guias metodológicos restringem o processo de decisão, 

uma vez que a avaliação do EIA para rodovias, em fase de estudo prévio se reveste de especial 

subjectividade uma vez que é necessária a consideração e caracterização de um largo espectro de 

parâmetros, que podem não estar referidos no guia fazendo com que se omitam os mesmos. 

Como tal, propõem-se a utilização das metodologias numa primeira apreciação. 

A pesquisa bibliográfica efectuada nesta dissertação demonstrou que ao nível Nacional, as 

metodologias para elaboração de Estudos de Impacte Ambiental de projectos rodoviários ainda se 

encontram em fase de concretização. Da mesma forma, os guias de verificação desses EIA, aquando o 

procedimento de AIA também se revelam insuficientes, existindo apenas a legislação que regula a 

estrutura e conteúdo mínimo dos mesmos. 

Assim, com esta dissertação pretendeu-se dar um contributo, elaborando-se uma proposta de 

metodologia para elaboração de EIA em projectos rodoviários, na fase de estudo prévio. Elaborou-se 

também um guia simples para apreciação da conformidade dos mesmos. Embora com as devidas 

restrições no conteúdo pensa-se que poderá apoiar os técnicos do GAIA. 

Concluindo, considera-se que a utilização do guia realizado, numa primeira abordagem harmoniza os 

EIA, diminuindo alguma subjectividade na avaliação. 

 

Projectos futuros 

Como continuação deste assunto, faria todo o sentido o desenvolvimento de um sistema assente em 

tecnologias de informação e comunicação, como por exemplo de fluxo de trabalho e de suporte à 

decisão. 
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Anexo A1: Tramitação da PDA 
 

 
 

Anexo A2: Tramitação de AIA 
 

 

Proponente 

15 dias 

Autoridade de AIA 

Entidade Pública Comissão de Avaliação 

Proponente 

Agência Portuguesa  
do Ambiente 

Consulta Pública 

Apresenta PDA do EIA 

Remete PDA do EIA 

Solicita pareceres 
Emitem pareceres 

Nomeia 

Delibera e notifica 

Promove 

Elabora e remete relatório de 
consulta pública 

30 dias 

20 a 30 dias 
+ 10 dias 

Proponente 

Entidade Licenciadora/ 
Competente para autorização 

Encerramento 
do 

Processo 

Entidade Licenciadora/ 
Competente para autorização 

Autoridade de AIA 

Comissão de Avaliação 

Entidades públicas 
Agência Portuguesa do Ambiente 

Consulta Pública 

Comissão de Avaliação 

Autoridade de AIA 

MCOTA 

Apresenta 
EIA+EP/AP/P 

Remete 
EIA+EP/AP/P 

Nomeia 

Conformidade do EIA/ Remete EIA 

Promove 

Elabora e remete Relatório de 
Consulta Pública 

Emitem Pareceres 

Remete parecer final 

Remete parecer de DIA 

Profere DIA 

Não há conformidade 

(prazo suspenso) 

40 dias 

20 dias 

15 dias + 
30 a 50 dias 
(anexo I) 
20 a 30 dias 
(anexo II) 
+15 dias 

25 dias 

15 dias 
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Anexo A3: Tramitação da Pós- AIA 

 

 

 

Anexo A4: Relação entre o ciclo de vida de um projecto e o procedimento de AIA 
 

 

Estudo de viabilidade do projecto 

Estudo de Viabilidade de corredores 

Estudo de Viabilidade de traçado 

Procedimento  
para PDA 

Estudo Prévio 

Procedimento 
para EIA 

Projecto de Execução 
Procedimento para 
RECAPE (Pós- Avaliação) 

Realização da obra/ Fase 
de construção 

Aplicação do Plano de 
Gestão Ambiental/ medidas 
de monitorização 

Exploração/operação, monitorização e 
avaliação do projecto  Monitorização Ambiental 

Proposta para a realização de um 
projecto 

Desactivação 

Participação pública/agentes 

Proponente 

Entidade licenciadora/ 
Comp. para autorização 

Autoridade de AIA 

Autoridade Ambiental Comissão de Avaliação 

Autoridade de AIA 

 Proponente Entidade Licenciadora/ 
Competente para 

Apresenta projecto de execução + 
RECAPE 

Remete PE+RECAPE 

Público Interessado 

Publicita 

Recebe 

Emite parecer sobre a 
conformidade do PE com ma 
decisão ambiental 

Notifica Notifica 
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Anexo A5: Princípios de melhor prática em AIA 
 

Segundo a IAIA (1999), os princípios básicos são (Partidário, 2003): 

Utilidade - o processo deve informar a decisão e resultar em níveis adequados de protecção 

ambiental e de bem-estar da comunidade; 

Rigor - o processo deve aplicar as melhores metodologias e técnicas cientificas praticáveis e 

adequadas ao tratamento dos problemas em causa; 

Praticabilidade - o processo deve produzir informação e resultados que auxiliem a resolução de 

problemas e sejam aceitáveis e utilizáveis pelo proponente; 

Relevância - o processo deve fornecer informação suficiente, fiável e utilizável em processos de 

desenvolvimento e na tomada de decisão; 

Custo-eficaz - o processo deve atingir os objectivos da AIA dentro dos limites da informação, do 

tempo, dos recursos e das metodologias disponíveis; 

Eficiência - o processo deve impor um mínimo de custos financeiros e de tempo aos proponentes e 

aos participantes, compatível com os objectivos e os requisitos da AIA; 

Focalização - o processo deve concentrar-se nos factores-chave e nos efeitos ambientais 

significativos; ou seja, nas questões que têm de ser consideradas na tomada de decisão; 

Adaptabilidade - o processo deve ser ajustado à realidade, às questões e às circunstâncias das 

propostas em análise sem comprometer a integridade do processo, e deve ser iterativo, incorporando 

as lições aprendidas ao longo do ciclo de vida da proposta; 

Participação - o processo deve providenciar oportunidades adequadas para informar e envolver os 

públicos interessados e afectados, devendo os seus contributos e as suas preocupações ser 

explicitamente considerados na documentação e na tomada de decisão; 

Interdisciplinaridade - o processo deve assegurar a utilização das técnicas e dos peritos adequados 

nas relevantes disciplinas biofísicas e socio-económicas, incluindo, quando relevante, a utilização do 

saber tradicional; 

Credibilidade - o processo deve ser conduzido com profissionalismo, rigor, honestidade, 

objectividade, imparcialidade e equilíbrio, e ser submetido a análises e verificações independentes; 

Integração - o processo deve considerar as inter-relações entre os aspectos sociais, económicos e 

biofísicos; 

Transparência - o processo deve ter requisitos de conteúdo claros e de fácil compreensão, deve 

assegurar o acesso do público à informação, deve identificar os factores considerados na tomada de 

decisão e deve ainda reconhecer as limitações e dificuldades; 

Sistematicidade - o processo deve resultar na consideração plena de toda a informação relevante 

sobre o ambiente afectado, das alternativas propostas e dos seus impactes, e das medidas necessárias 

para monitorizar e investigar os efeitos residuais. 

 

 



 90 

 

Os princípios  operacionais para Processo de AIA são (IAIA, 1999): 

Abrangência – para determinar se o projecto deve ou não ser sujeito a Avaliação de Impacte 

Ambiental, e em caso afirmativo, a que nível de detalhe é que deve ser efectuado; 

Âmbito – para identificar os aspectos e os impactes que são passíveis de ter importância e 

estabelecer termos de referência para o AIA; 

Análise de alternativas – de forma a estabelecer as opções preferenciais em termos ambientais 

para atingir os objectivos propostos; 

Análise de Impactes – para identificar e prever os efeitos ambientais, sociais e económicos 

resultantes do projecto; 

Mitigação e Gestão de Impactes – para estabelecer as medidas necessárias, para minimizar, 

eliminar ou compensar os impactes adversos previstos e, quando adequado, incorpora-las num sistema 

ou plano de gestão ambiental; 

Avaliação da Significância – determinando a importância relativa e aceitabilidade dos impactes 

residuais, ou seja dos impactes que podem ser mitigados; 

Preparação do Estudo Impacte Ambiental – de forma a documentar de modo claro e imparcial os 

impactes dos projectos, as medidas de minimização propostas, a importância dos efeitos e as 

preocupações do público interessado e das comunidades afectadas pelos projectos; 

Revisão – de forma a determinar se o EIA cumpre os termos de referência, se constitui um 

avaliação satisfatória do projecto e se contém a informação necessária para a tomada de decisão  

Tomada de decisão – que aprova ou rejeita as propostas e estabelece os termos e condições para 

a sua implementação; 

Seguimento – de forma a garantir que os termos e condições de aprovação são cumpridos; para 

monitorizar os impactes do desenvolvimento do Projecto e efectividade das medidas de minimização; 

para fortalecer aplicações futuras do AIA e as medidas de minimização; sempre que necessário 

efectuar uma auditoria ambiental e um processo de avaliação de forma a optimizar a gestão ambiental. 

É desejável, sempre que possível, que os indicadores de monitorização, avaliação e plano de gestão 

estejam definidos para que também possam contribuir para a monitorização local, nacional e global do 

estado do ambiente e desenvolvimento sustentável. 
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Anexo A6: Operações de Projecto versus Impactes Ambientais 
 
Tabela A6.1: Operações de projecto versus Impactes Ambientais: Geologia e geomorfologia 

Operações de Projecto Impactes Ambientais 

Fase de construção  

1 - Movimentações de Terras  

1.1 – Decapagem/desmatagem � Fenómenos de erosão; 

� Assoreamento de talvegues;  

� Escorregamento de taludes e queda de pedras. 

1.2 – Aterro/escavação � Destruição ou ocupação irreversível das formações 

geológicas;  

� Dificuldades de estabilização de taludes de escavação e 

aterro; 

� Alterações no nível freático; Alteração da morfologia dos 

terrenos; 

� Alteração do sistema de drenagem superficial; 

� Favorecimento dos processos erosivos. 

1.3 – Terras de empréstimo/depósito � Destruição ou ocupação irreversível das formações 

geológicas;  

� Alterações no nível freático; 

� Alteração da morfologia dos terrenos; 

� Alteração do sistema de drenagem superficial;  

� Favorecimento dos processos erosivos. 

2 – Obras de Drenagem � Fenómenos de erosão;  

� Assoreamento de talvegues;  

� Escorregamento de taludes e queda de pedras. 

3 – Implantação dos estaleiros de construção � Degradação de áreas a serem utilizadas. 

4 – Caminhos de acesso à obra � Erosão das estradas e terrenos vizinhos;  

� Assoreamento de talvegues. 

 
Tabela A6.2: Operações de projecto versus Impactes Ambientais: Solos e Usos do Solo 

Operações de Projecto Impactes Ambientais 

Fase de construção  

1 – Movimentações de Terras  

1.1 – Decapagem/desmatagem � Aumento dos fenómenos de erosão. 

1.2 – Aterro/escavação � Aumento dos fenómenos de erosão. 

1.3 – Terras de empréstimo/depósito � Degradação da vegetação existente, aumentando os 

fenómenos de erosão;  

� Compactação e impermeabilização do solo, reduzindo a 

sua produtividade. 

2 – Obras de Drenagem � Ocupação do solo e eliminação dos actuais usos, com 

degradação das áreas utilizadas. 

3 – Implantação dos estaleiros de construção � Ocupação do solo e eliminação dos actuais usos, com 

degradação das áreas utilizadas. 

3.1 – Circulação de maquinaria � Compactação e impermeabilização do solo, reduzindo a 

sua produtividade 
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� Contaminação dos solos com metais pesados. 

4 – Caminhos de acesso à obra � Ocupação do solo e eliminação dos actuais usos;  

� Fenómenos de erosão. 

5 – Pavimentação � Compactação e impermeabilização do solo, reduzindo a 

sua produtividade. 

Fase de Exploração  

1 – Implantação da rodovia � Impacte positivo ao nível da ocupação do solo, devido a 

melhoria da acessibilidade pela entrada em 

funcionamento de novas infra-estruturas 

 

 

Tabela A6.3: Operações de projecto versus Impactes Ambientais: Recursos Hídricos e Qualidade da Água 
Operações de Projecto Impactes Ambientais 

Fase de construção  

1 - Movimentações de Terras  

1.1 – Decapagem/desmatagem � Variação do sistema hidrológico, nomeadamente, 

propensão ao aumento de cheias e humidade excessiva 

dos terrenos;  

� Afectação da qualidade da água. 

1.2 – Aterro/escavação � Afectação de captações subterrâneas pelos aterros e 

escavações;  

� Modificação da drenagem subterrânea natural; 

� Afectação da qualidade da água;  

� Redução da estabilidade das margens. 

1.3 – Terras de empréstimo/depósito � Aumento das áreas impermeabilizadas; 

� Afectação da qualidade da água. 

2 – Obras de Drenagem � Inundações a montante. 

3 – Implantação dos estaleiros de construção � Poluição das águas superficiais e subterrâneas;  

� Aumento das áreas impermeabilizadas. 

3.1 – Circulação de maquinaria � Afectação da qualidade da água. 

4 – Caminhos de acesso à obra Retenção de fluxo de águas superficiais, aumentando as 

áreas impermeabilizadas. 

Fase de Exploração  

1 – Implantação da rodovia � Produção de água de escorrência. 

 

Tabela A6.4: Operações de projecto versus Impactes Ambientais: Componente Biológica 
Operações de Projecto Impactes Ambientais 

Fase de construção  

Todas as acções de projecto � Afectação física de habitats; 

� Afectação física das espécies presentes; 

� Fragmentação de habitats. 
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Tabela A6.5: Operações de projecto versus Impactes Ambientais: Ambiente Sonoro 
Operações de Projecto   Impactes Ambientais 

Fase de construção  

3.1 – Circulação de maquinaria � Produção de ruído e vibrações 

Fase de Exploração  

2 – Tráfego � Incomodidade da população, devido á produção de ruído 
e vibrações. 

  

Tabela A6.6: Operações de projecto versus Impactes Ambientais: Qualidade do Ar 
Operações de Projecto Impactes Ambientais 

Fase de construção  

1 - Movimentações de Terras � Aumento de poeiras e partículas em suspensão, devido a 

erosão eólica. 

3 - Implantação dos estaleiros de construção  

3.1 – Circulação de maquinaria � Aumento da emissão de gases de combustão; 

� Aumento de poeiras e partículas em suspensão, devido a 

erosão eólica. 

4 – Caminhos de acesso à obra � Aumento de poeiras e partículas em suspensão, devido a 

erosão eólica. 

5 – Pavimentação � Emissão de compostos orgânicos voláteis. 

Fase de Exploração  

2 – Tráfego � Emissões de poluentes atmosféricos pelos veículos 

motorizados que utilizam a via, devido à combustão e 

desgaste de travões e pneus. 

 

Tabela A6.7: Operações de projecto versus Impactes Ambientais: Paisagem 
Operações de Projecto Impactes Ambientais 

Fase de construção  

1 - Movimentações de Terras � Diminuição de visibilidade junto das zonas onde se 

efectuam obras de terraplenagens, provocada pelo 

aumento do nível de poeiras no ar. 

1.2 – Decapagem/desmatagem � Aparecimento de zonas de descontinuidade paisagística 

estética. 

1.3 – Aterro/escavação � Alterações na morfologia do terreno. 

1.4 – Terras de empréstimo/depósito � Aparecimento de zonas de descontinuidade paisagística 

estética. 

3 – Implantação dos estaleiros de construção � Introdução de elementos “estranhos” na paisagem 

tradicional. 

3.1 – Circulação de maquinaria � Introdução de elementos “estranhos” na paisagem 

tradicional. 

4 – Caminhos de acesso à obra � Aparecimento de zonas de descontinuidade paisagística 

estética. 

5 – Pavimentação  

Fase de Exploração  
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1 – Implantação da rodovia � Efeito ruptura na organização da paisagem; 

� Percepção do traçado e acessibilidade visual 

relativamente às povoações. 

 
 

Tabela A6.8: Operações de projecto versus Impactes Ambientais: Ordenamento e Condicionantes 
Operações de Projecto Impactes Ambientais 

Fase de construção  

Todas as operações de projecto � Degradação do espaço urbano; 

� Afectação de áreas de RAN e REN; 

� Interferência com condicionantes. 

  

Tabela A6.9: Operações de projecto versus Impactes Ambientais: Património Cultural 
Operações de Projecto Impactes Ambientais 

Fase de construção  

Todas as operações de projecto � Afectação ou destruição de património arqueológico ou 

arquitectónico. 

 

Tabela A6.10: Operações de projecto versus Impactes Ambientais: Sócio-Economia 
Operações de Projecto Impactes Ambientais 

Fase de construção  

Todas as operações de projecto � Afectação da demografia, rede viária local e economia. 
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Anexo A7: Guia para avaliação da conformidade do EIA em estruturas infraestruturas 
rodoviárias, na fase de estudo prévio 
 
Tabela A7.1: Guia para avaliação da conformidade do EIA em Infraestruturas Rodoviárias 

Verificação da estrutura (Portaria 330/2001) e conteúdo mínimo do EIA (Decreto-Lei nº 69/2001), para infraestruturas rodoviárias 

 
Apreciação do conteúdo 
(inexistente/insuficiente/ 

suficiente) 
Observações 

1 – Introdução  

1.1 - Identificação do projecto  

1.2 – Identificação da fase em que o projecto se encontra  

1.3 – Identificação do proponente e da entidade licenciadora 
competente para autorização 

 

1.4 - Identificação dos responsáveis pela elaboração do EIA e 
indicação do período da sua elaboração  

1.5 - Referência aos eventuais antecedentes do EIA, nomeadamente 
à eventual proposta de definição de âmbito e respectiva deliberação 
da comissão de avaliação 

 

1.6 – Identificação da metodologia e descrição geral da estrutura do 

EIA 
 

2 – Objectivos do projecto  

 2.1 - Descrição dos objectivos do projecto  

 2.2 - Justificação da necessidade do projecto  

 2.3 – Identificação dos antecedentes do projecto e sua 
conformidade com os instrumentos de gestão territorial existentes e 
em vigor 

 

3 – Descrição do projecto  

3.1 - Descrição do traçado para a plena via  

3.2 - Descrição da geometria dos nós de ligação  

3.3 - Quantificação e descrição dos Restabelecimentos  

3.4 - Identificação das obras de arte do projecto  

3.5 - Identificação das operações de projecto Operações de projecto, 
em que se incluem: 

 

3.5.1 – Descrição das actividades de Decapagem  

3.5.2 – Descrição da geometria dos taludes de aterros e de 
escavação. 

Quantificação do volume de terras para aterro ou provenientes da 
escavação. 

 

 

3.5.3 - Quantificação do volume de terras excedentes e de 
empréstimo.  

3.5.3 – Identificação de obras de drenagem  
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3.5.4 - Identificação e caracterização dos estaleiros afectos à obra  

3.5.5 – Identificação dos caminhos de acesso provisório  

3.5.6 - Caracterização do pavimento a utilizar  

3.5.7 - Quantificação do tráfego, para o ano horizonte de projecto  

3.5.8 - Identificação de elementos acessórios  

3.6 - Identificação e caracterização de projectos complementares ou 
subsidiários. 

 

3.7 - Descrição detalhada da programação temporal estimada das 
fases de construção, exploração e desactivação. 

 

3.8 – Localização do projecto  

3.8.1 – Localização do projecto referenciada às escalas regional e 
local. 

 

3.8.2 – Apresentação em cartografia, a escala adequada, com os 
limites administrativos dos concelhos e freguesias. 

 

3.8.3 – Identificação das áreas sensíveis situadas nos concelhos 
de localização do projecto ou das suas alternativas e, se relevante, 
respectiva cartografia 

 

3.8.4 – Identificação dos planos de ordenamento do território em 
vigor na área em estudo 

 

3.8.5 – Caracterização de condicionantes, servidões e restrições 
de utilidade pública, recorrendo à carta de condicionantes.  

 

3.8.6 – Identificação de todos os equipamentos e infra-estruturas 
relevantes potencialmente afectados pelo projecto.  

 3.8.7 – Identificação dos caminhos de acesso para a rodovia.  

3.8.8 – Identificação e caracterização das áreas de implantação da 
rodovia, bem como dos estaleiros de construção. 

 

4 - Quantificação de Materiais e Energia utilizados e produzidos, 
efluentes resíduos e emissões previstas  

4.1 - Materiais utilizados e produzidos  

4.1.1 - Especificação das quantidades e tipologias de material a ser 
movido do local, o método da eliminação do material excedente e 
as fontes de obtenção de material deficitário no local 

 

4.1.2 - Caracterização dos métodos propostos para a preparação 
do local, os trabalhos provisórios, o equipamento a ser utilizado e 
métodos do transporte do equipamento até ao local e as 
respectivas técnicas utilizadas 

 

4.2 - Energia Utilizada e produzida  

4.2.1 - Especificação dos tipos de energia utilizados e estimativa 
dos respectivos consumos 
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4.3 - Descrição das fontes de abastecimento e destino dos efluentes 
líquidos  

4.3.1 – Identificação das fontes de abastecimento de água, para o 
local da obra  

4.3.2 - Quantificação das águas residuais produzidas e descrição 
do respectivo tratamento ou destino final 

 

4.4 - Resíduos Sólidos   

4.4.1 - Identificação segundo o código LER e quantificação dos 
resíduos gerados durante a construção e/ou exploração da rodovia  

4.4.2 - Definição da deposição final dos resíduos sólidos e possível 
valorização dos mesmos.  

4.5 – Caracterização das emissões gasosas provenientes do 
equipamento de estaleiro 

 

5 - Descrição das alternativas de projecto  

5.1 – Descrição das alternativas de projecto  

5.1.1 - A escolha da alternativa mais favorável foi efectuada tendo 
por base: 

� Localização das alternativas 
� “Design” das alternativas 
� Processos utilizados, para cada alternativa 
� Impactes ambientais mais favoráveis 
� Medidas de minimização mais favoráveis 

 

5.2 – Descrição da “alternativa zero”  

6 – Caracterização do ambiente afectado pelo projecto  

6.1 – Caracterização da zona em que o projecto se insere (urbana, 
mista ou rural) 

 

6.2 – Para cada descritor foi feita uma caracterização de acordo com: 
� Enquadramento Legislativo 
� Caracterização física  
� Sensibilidade 

 

6.3 - Realização, sempre que necessário, às escalas micro e macro, 
da caracterização do ambiente afectado  

 

6.4 - Caracterização do ambiente afectado de forma a permitir a 
análise dos impactes do projecto 

 

6.5 - Os dados e as análises apresentados são proporcionais à 
importância dos potenciais impactes. 

 

6.6 - Está explicitado o grau de incerteza global associada à 
caracterização do ambiente afectado, tendo em conta a tipologia de 
cada um dos factores utilizados 

 

6.7 - Identificação e caracterização da inter-relação entre os factores 
anteriormente descritos 

 

6.8 – Análise dos seguintes descritores:  

6.8.1 – Clima  

6.8.2 – Geologia e Geologia  

6.8.3 – Solos e Usos do Solo  
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6.8.4 – Recursos Hídricos  

6.8.5 – Componente Biológica  

6.8.6 – Ambiente Sonoro  

6.8.7 – Qualidade do Ar  

6.8.8 – Paisagem  

6.8.9 – Património Arqueológico e Arquitectónico  

6.8.10 – Ordenamento do território  

6.8.11 – Sócio – economia  

7 – Impactes Ambientais   

7.1 - Identificação e descrição e ou quantificação dos impactes 
ambientais significativos a diferentes níveis geográficos (positivos e 
negativos, directos e indirectos, secundários e cumulativos, a curto, 
médio e longo prazos, permanentes e temporários) de cada 
alternativa estudada 

 

7.2 – Descrição da metodologia utilizada para a caracterização dos 
impactes, ao nível dos descritores: 

 

7.2.1 – Geologia e Geologia  

7.2.2 – Solos e Usos do Solo  

7.2.3 – Recursos Hídricos  

7.2.4 – Componente Biológica  

7.2.5 – Ambiente Sonoro  

7.2.6 – Qualidade do Ar  

7.2.7 – Paisagem  

7.2.8 – Património Arqueológico e Arquitectónico  

7.2.9 – Ordenamento do território  

    7.2.10 – Sócio – economia  

7.3 - Avaliação da importância/significado dos impactes com base na 
definição das respectivas escalas de análise  

7.4 - Indicação da incerteza associada à sua identificação e previsão  

7.5 - Análise de impactes cumulativos para todos os descritores 
suprareferidos. Esta deve considerar os impactes no ambiente que 
resultam do projecto em associação com a presença de outros 
projectos, existentes ou previstos, bem como dos projectos 
complementares ou subsidiários 

 

8 – Medidas de Mitigação  

8.1 – Fundamentação e justificação das medidas de mitigação 
propostas 

 

8.2 - Descrição de efeito negativo das medidas de mitigação 
propostas 

 

8.3 – Descrição das medidas de mitigação para os descritores:  

8.3.1 – Geologia e Geologia  

8.3.2 – Solos e Usos do Solo  

8.3.3 – Recursos Hídricos  
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8.3.4 – Componente Biológica  

8.3.5 – Ambiente Sonoro  

8.3.6 – Qualidade do Ar  

8.3.7 – Paisagem  

8.3.8 – Património Arqueológico e Arquitectónico  

8.3.9 – Ordenamento do território  

    8.3.10 – Sócio – economia  

9 – Descrição dos Riscos Associados ao projecto  

9.1 - Identificação dos riscos ambientais associados ao projecto, 
incluindo os resultantes de acidentes, e descrição das medidas 
previstas pelo proponente para a sua prevenção. 

 

10 – Monitorização Ambiental  

10.1 – Avaliação da monitorização baseada numa lógica de 
proporcionalidade entre a dimensão e as características do projecto e 
os impactes ambientais dele resultantes 

 

10.2 - Descrição dos programas de monitorização para cada factor, 
cobrindo os principais impactes negativos previsíveis nas fases de 
construção, exploração e desactivação, passíveis de medidas de 
gestão ambiental por parte do proponente 

 

11 – Lacunas técnicas ou de conhecimentos  

11.1 – Realização de um resumo das lacunas técnicas ou de 
conhecimentos verificadas aquando a realização do EIA 

 

12 – Conclusões  

12.1 – Enumeração das principais conclusões do EIA, evidenciando 
questões controversas e decisões a tomar em sede de AIA, incluindo 
as que se referem à escolha entre as alternativas apresentadas 

 

12.2 - No caso de o EIA ser realizado em fase de estudo prévio ou de 
anteprojecto, identificação dos estudos a empreender pelo proponente 
que permitam que as medidas de mitigação e os programas de 
monitorização descritos no EIA sejam adequadamente 
pormenorizados, tendo em vista a sua inclusão no RECAPE 

 

 


