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Resumo 

 
A evolução da construção ao longo do tempo fez com que o crescimento do espaço urbano 
se desse de forma pouco planeada, resultando em danos irreversíveis no meio ambiente. 
O objectivo deste trabalho é desenvolver uma avaliação de desempenho ambiental para 
infra-estruturas rodoviárias, baseado num sistema criado e aplicado em Portugal – LiderA. 
Na aplicação deste sistema de certificação voluntário em sustentabilidade é possível, para 
além de saber o estado de desempenho da infra-estrutura, obter linhas de orientação e de 
aplicação de boas práticas com vista à melhoria contínua. 
Como primeiro caso de estudo temos o alargamento da A2 para 2x3 vias, no sublanço 
Coina/Setúbal cuja concessão pertence à Brisa – Auto-Estradas de Portugal S.A, e o 
segundo caso pertence às Estradas de Portugal, S.A e é o último sublanço da CRIL, 
Buraca/Pontinha. Estes encontravam-se em fase de projecto e de construção, 
respectivamente, até à data da avaliação.  
Nos dois casos existem vários critérios de avaliação para os quais não se obteve, 
essencialmente pela inconsistência da informação existente, qualquer classificação, mas 
nota-se que por serem tipos de intervenção muito diferentes, apresentam desempenhos 
distintos aos vários níveis. O resultado comum foi que, independentemente de se considerar 
necessário desenvolver a avaliação apresentada segundo uma base de aplicação mais 
específica, os casos em estudo estão no caminho da sustentabilidade e, a partir do método 
desenvolvido, é possível definir o caminho que devem seguir para melhoria do desempenho 
das infra-estruturas. 

 

Palavras-chave: Construção Sustentável, Estradas, Desempenho ambiental e Soluções 
sustentáveis. 

  

Abstract 

Development of building led to an increase of the urban areas in an unplanned way causing 
irreversible damage to the environment. 
The objective of this work is to develop an assessment of the environment behaviour for road 
structures based on a system designed and developed in Portugal – LiderA. In the 
application of this voluntary certification system it is possible, not only to know the behaviour 
of the infrastructure but also to obtain guidelines and ways of application of guidelines and 
practices to obtain an increasing development. 
The first case study is the widening of the A2 motorway to 2x3 lanes between Coina/Setúbal 
under the responsibility of Brisa – Auto Estradas de Portugal,S.A., and the second one is 
from Estradas de Portugal, S.A. and is the last stage of CRIL, Buraca/Pontinha. They were in 
the design and building stage, respectively, at the time of the assessment. For both cases 
there are several criteria where no classification was possible to obtain mainly due to the 
inconsistent information data but it was possible to verify that, since the applications are 
different the behaviour is distinct at the several levels. The common result is that, 
independent of the need to develop the assessment in a more specific basis of application, 
the case studies are following a sustainable way, and from the method that was developed it 
is possible to define the guidelines to obtain better structures.      
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Capítulo 1. Enquadramento – As Rodovias e a Sustentabilidade 

 

Ao longo dos séculos verificou-se o crescimento natural da população que é, 

inevitavelmente, acompanhado do desenvolvimento de variadas actividades a nível mundial, 

das quais se destaca a construção. Esta é uma actividade elementar e muito importante na 

economia de qualquer país, resultante do progresso de vários factores tanto a nível 

tecnológico como a nível social, que permite ao Homem criar ambientes construídos que 

apoiam a boa qualidade de vida hoje existente, de forma cada vez mais simples e 

tecnicamente perfeita. 

 

No entanto, esta evolução também causa impactes significativos no meio ambiente, pelo 

que se iniciou uma odisseia que prevê mudar as estratégias delineadas para tratar das 

questões ambientais a partir do momento que estas adquirem importância, resultado de uma 

inevitável consciencialização dos problemas.  

 

Desde os anos 60 e início dos anos 70 as dimensões de atitude têm vindo a evoluir. Em 

1972, com a realização da conferência de Estocolmo ficou definida uma política de ambiente 

a aplicar em vários países, da qual resultam programas de ambiente e legislação que 

revelam uma atitude reactiva de comando e controlo. 

 

Nos anos 80, expande-se a actuação além do controlo de fim de linha para um controlo na 

fonte. Em Portugal, com o DC 85/337 (AIA) ou a Lei de Bases do Ambiente (1987), surgem 

as primeiras atitudes preventivas que definem uma segunda dimensão.  

 

Na década seguinte começam a surgir avanços significativos no caminho da 

sustentabilidade. Com a Conferência do Rio (1992) reafirmou-se o conceito de 

desenvolvimento sustentável: “ (…) o desenvolvimento que satisfaz as necessidades do 

presente, sem comprometer a capacidade das gerações vindouras satisfazerem as suas 

próximas necessidades. ” (Brundtland, 1987).  

 

No mesmo ano, foi também elaborado o 5º Programa Comunitário de Acção em Matéria de 

Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, do qual resultaram a criação de diversos 

instrumentos de imagem voluntários que vêm definir referenciais de avaliação a nível 

ambiental e ao mesmo tempo criam um novo mercado e oportunidades baseadas em 

estratégias de venda com base no ambiente (Rótulo Ecológico (1992) ou EMAS (1993)). No 
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entanto, a par desta abordagem voluntária continua o reforço da legislação de forma a 

acompanhar a evolução dos tipos de poluição e consequências. 

 

A juntar os conceitos de gestão integrada das empresas, estudos baseados no ciclo de vida, 

procura de balanços zero, a ampliação de mecanismos financeiros de forma a criar 

condições económicas que sustentem as soluções ambientais adoptadas entre outros, 

revela-se uma terceira dimensão de atitude – proactiva – que continuamos a implementar na 

actualidade, visando atingir a sustentabilidade.  

 

Na construção, as estratégias adoptadas assentam na ideia de integração de três universos: 

o Ambiente, a Economia e a Sociedade. O principal objectivo é construir à medida da 

necessidade da população de forma a não alterar significativamente o meio ambiente em 

que se insere. 

 

1.1 Impactes e Sustentabilidade 

 

Os ambientes construídos de apoio às actividades humanas, de onde se destacam as infra-

estruturas rodoviárias, apresentam impactes significativos em todo o seu ciclo de vida 

(Pinheiro, 2006). 

 

Desde a fase de concepção até à desactivação os impactes que podem ser verificados são 

variados desde a ocupação do solo, às emissões atmosféricas, ruído, uso de recursos, etc. 

Pinheiro (2006), propõe uma análise a quatro dimensões da qual resulta um modelo de 

sistematização de impactes da construção (Fig 1.1).  

 

Durante a construção existe uma pressão sobre os recursos básicos como a água, energia, 

materiais e território, e resultam cargas sobre o ambiente como emissões atmosféricas, 

produção de efluentes líquidos, poluição sonora, etc. Uma rodovia caracteriza-se por ser 

uma infra-estrutura que, tanto em fase de projecto, como construção, como de operação, 

altera em grande escala a paisagem, a ocupação do solo, os sistemas ecológicos 

existentes, a qualidade do ar, as condições de acessibilidade para as populações, sendo 

foco de desenvolvimento económico-social na sua envolvente. Todos estes impactes 

englobam-se nas alterações nos sistemas de base natural ou construída. 
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Figura 1.1 - Modelo de Sistematização de Impactes (adaptado de Pinheiro, 2006) 

 

Ocupação do Solo 

 

Segundo a ocupação do solo nacional, definida até ao ano 2000 (Painho et al., 2006), é 

possível definir que 0,03% do território português, cerca de 2307 ha (dos 8,9 milhões) é 

ocupado por rede viária e ferroviária e espaços associados. Esta classe insere-se nos 2,69 

% de território artificializado (Fig 1.2).  

 

Em 2006, a rede rodoviária aumentou cerca de 229 km (mais 1,8% em relação ao ano 

anterior) totalizando 12890 km, dos quais 2545 são auto-estradas que também 

apresentaram um acréscimo de 8,7% face a 2005 (INE, 2007a). 
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Figura 1.2 - Área de Portugal Continental ocupada pelas várias classes, em 2000 (em 

percentagem). (adaptado Painho et al., 2006) 

 

Ecologia  

 

A biodiversidade local corresponde à variedade de formas de vida e aos ecossistemas dos 

quais fazem parte. Dada a crescente evolução, torna-se cada vez mais importante evitar a 

sua destruição e promover a preservação de habitats (Pinheiro, 2007a). 

 

Uma infra-estrutura deste tipo contribui para a existência de um impacte que pode ser muito 

significativo para os ecossistemas, o efeito barreira, criado devido ao seu desenvolvimento 

ser em extensão, mais do que em largura. 

 

A afectação de áreas naturais coloca um grande problema de sustentabilidade visto que 

leva a uma fragmentação dos habitats e por sua vez a uma perda de biodiversidade, com 

redução da possibilidade de continuidade das espécies e trocas entre indivíduos, levando a 

uma diminuição da possibilidade de evolução dos ecossistemas. 

 

As intervenções nesta área têm aumentado ao longo do tempo e em Portugal Continental, 

segundo o Relatório do Estado do Ambiente de 2003, 21% do território está abrangido por 

algum tipo de protecção (parques e reservas naturais, rede natura e outros) e 8% 

correspondem mesmo a área protegida. (Pinheiro, 2007a) 

 

Relativamente às espécies, ainda segundo Pinheiro (2007a), consta que das 3000 espécies 

conhecidas, cerca de 10% correspondem a espécies ameaçadas e 4% estão sujeitas a um 

estatuto de protecção (Fig 1.3).  
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Figura 1.3 – Espécies ameaçadas e protegidas em Portugal (IA, 2005) 

 

 

Paisagem  

 

Na implantação deste tipo de infra-estruturas a paisagem em que se insere é um elemento 

fundamental a ter em conta, de forma a contribuir para a capacidade de integração local. 

 

Visto que as rodovias podem inserir-se tanto em meios urbanos como naturais, o grande 

objectivo é que esta contribua para promover o conceito de paisagem global (Pinheiro, 

2007a) onde o espaço rural e urbano se interligam, garantindo a sua normal funcionalidade. 

 

Em Portugal Continental, até 1984, a paisagem distribuía-se de acordo com a figura 

seguinte, onde predomina a paisagem campina e a policultura mediterrânea (Fig.1.4). 
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Figura 1.4 – Mapa de Paisagem de Portugal Continental (Atlas do Ambiente, 2008) 

 

Recursos 

 

O facto do material usado no asfalto levar à impermeabilização do solo traz consequências 

graves a nível das linhas de água. A redução de infiltração e de recarga de aquíferos traduz-

se na diminuição de caudal afluente prejudicando as actividades que dependem do uso 

destas linhas de água, para não referir a contribuição para o stress hídrico em Portugal 

continental.  

 
Segundo dados da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico, 

referentes a 2005, Portugal encontra-se com valores de abastecimento de água acima da 

média dos países membros e com um stress hídrico classificado de moderado a alto (acima 

de 20 % dos recursos disponíveis) (OECD, 2006).  

 

Em 2006, a água captada no continente é, na maioria, de origem subterrânea (INE, 2007b). 

Foi registado um consumo de 568,9 milhões de m3, que novamente apresenta um 

decréscimo, ainda maior, em relação ao ano anterior de cerca de 14 %. Para além dos 

valores estarem muito aquém dos desejados, nos últimos cinco anos verificou-se uma 
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diminuição do consumo de água por unidade de PIB (produção de 1 euro da riqueza 

nacional). (Fig 1.5)  

 

A distribuição divide-se por sectores como o doméstico, a indústria, comércio e serviços, 

agricultura e pecuária e outros (rega, lavagens de ruas, uso em incêndios, etc). Em 2006, 

para fins industriais, registou-se um consumo de 7,8 milhões de m3, cerca de 1,4% do total, 

das quais resultaram 5,1 milhões de águas residuais drenadas (INE, 2007b).  
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Figura 1.5 – Consumo de água por unidade PIB (INE, 2005; INE, 2006; INE, 2007b) 

 

Nas estradas a poluição dos recursos hídricos é potenciada pela lixiviação de substâncias 

poluentes, tal como o Arsénio (As); metais pesados, como o Cádmio (Cd), Crómio (Cr), 

Cobre (Cu), Níquel (Ni), Chumbo (Pb), Zinco (Zn); entre outras, resultante da infiltração 

através de fendas ou zonas laterais do pavimento não impermeabilizadas.  

 

No que respeita ao consumo de matérias - primas, os impactes associados são variados em 

todo o seu ciclo de vida. Para além do impacte na regeneração natural terrestre devido à 

extracção, note-se que na produção, no transporte, na aplicação e na fase de fim de vida, as 

implicações são de grande intensidade destacando as emissões atmosféricas ou produção 

de resíduos perigosos e outros. 

 

Entre os anos de 2004 e 2005, a produção de resíduos em Portugal aumentou cerca de 

25% e o sector da construção está entre os principais responsáveis dado que, praticamente, 

duplicou o valor nesse curto espaço de tempo, chegando aos 5,2 milhões de toneladas, 

cerca de 17% do total registado (INE, 2007b). 
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Para as infra-estruturas rodoviárias tem vindo a ser estudado o uso de diversos tipos de 

materiais recicláveis. Desde cinzas provenientes da queima de carvão, pneus usados e de 

outro tipo de agregados (Edil, 2006), que provam diminuir não só quantidades de matérias-

primas usadas, mas também de resíduos produzidos, verificando a melhoria das condições 

do asfalto, terraplanagens, aterros ou taludes. Também as cinzas resultantes da valorização 

energética dos R.S.U. têm apresentado propriedades interessantes (Olsson et al., 2006), 

entre outros. 

 

No que respeita à energia, sabe-se que em todo o ciclo de vida de uma rodovia há uma 

contribuição significativa para um aumento do consumo deste recurso. Em Portugal, entre 

2000-2005, verificou-se um aumento do consumo de energia final de 12%. Os sectores de 

actividade económica de maior peso são a indústria e os transportes, que contribuem 28,4% 

e 35,4% respectivamente. Destaca-se também 6,7% por outros, onde se inclui o sector da 

construção. (Fig 1.6) 

 

 

Figura 1.6 – Consumo de Energia Final em Portugal, 2005 (DGGE, 2008) 

 

Olsson et al. (2006) compara os consumos de energia em várias fases do ciclo de vida de 

uma rodovia para duas alternativas de base para o asfalto, concluindo que usando o recurso 

normal a agregados prevê-se consumos totais de energia que rondam os 900 GJ, 

correspondente ao consumo anual de cerca de doze habitantes em Portugal, dado que em 

2005 o país apresentou um consumo de energia final de 1,84 tep/hab (DGGE, 2008). 

 

Qualidade do Ar 

 

A emissão de gases poluentes para a atmosfera é outro aspecto ambiental muito importante 

quando consideramos o ciclo de vida completo de uma estrada. Em Portugal, entre 1990 e 
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2005 registou-se um aumento de 3% ao ano dos Gases de Efeito de Estufa (GEE) medidos 

em CO2 equivalente. Em 2005 o valor situava-se cerca de 45% acima do valor de 1990, mais 

18% da meta estabelecida pela União Europeia (EU) para 2008-2012 (27% acima dos 

valores emitidos em 1990). 

 

Os principais sectores responsáveis que contribuem para esta situação são a Energia e os 

Transportes com mais de metade das emissões em 2005 (Fig 1.7), dado que a queima de 

combustíveis fósseis e as actividades relacionada com a transformação de energia ou 

determinados processos industriais são marcantes. Por sua vez, todos eles fazem parte do 

ciclo de vida de uma infra-estrutura rodoviária. 

 

 

Figura 1.7 – Principais emissões de GEE (CO2, CH4 e NO2), em 2005, repartidas pelos principais 

sectores de actividade. (APA, 2007) 

                         

Em 2005, registou-se em Portugal emissões de 7,710 kt de CO2 por carros de passageiros 

e 10,655 kt derivado ao transporte de mercadorias (EEA, 2007). O tráfego que as rodovias 

apresentam, vai ditar a sua contribuição para a qualidade do ar, na fase operacional, ou 

também na fase de construção com o transporte dos materiais. Destacamos ainda que nos 

processos industriais ligado à produção de material as emissões podem ser potencialmente 

reduzidas aquando o uso de materiais alternativos, dado que, por exemplo, no caso do 

processo típico de produção de cimento Portland para asfalto, são emitidos 1 tonelada de 

GEE por tonelada de cimento resultante (EPA, 2005). 

1.2 As Estradas e a Avaliação Ambiental 

 

A avaliação ambiental de um projecto serve como instrumento de apoio à decisão, 

identificando os seus efeitos, tanto positivos como negativos. A quantificação dos impactes é 
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feita relativamente ao estado inicial, estado sem projecto, e para tal desenvolveram-se 

inúmeros instrumentos dos quais destacamos (Pinheiro, 2006): 

 

 Avaliação de impacte Ambiental (AIA) – Este método tem carácter preventivo e 

baseia-se na elaboração de um Estudo de Impacte Ambiental (EIA) em fase de 

estudo prévio ou de projecto de execução onde é possível considerar várias 

alternativas. No entanto, qualquer comparação feita segundo este método considera 

apenas os efeitos a nível Ambiental. O processo é sistemático e obedece ao 

Decreto-Lei 69/2000, de 3 de Maio, alterado pelo DL 197/2005. Segundo o mesmo, 

estão sujeitos a AIA a construção de auto-estradas e estradas destinadas ao tráfego 

motorizado, com duas faixas de rodagem, com separador central, e pelo menos 

duas vias cada, e construção de itinerários principais e de itinerários 

complementares, de acordo com o DL 222/98, de 17 de Julho, em troços superiores 

a 10 km. 

 

 Avaliação Ambiental Estratégica (AAE) - Qualquer um dos projectos, quando 

inseridos em planos ou programas, deve ser acompanhado de uma AAE, de forma a 

estudar os seus efeitos. Segundo Partidário (2007) a AAE é “…um instrumento de 

avaliação de impactes de natureza estratégica cujo objectivo é facilitar a integração 

ambiental e a avaliação de oportunidades e riscos de estratégias de acção no 

quadro de um desenvolvimento sustentável.”, um instrumento fundamental no 

caminho para a sustentabilidade. Em Portugal, esta metodologia foi aplicada no 

âmbito do Plano Rodoviário Nacional (EP, 2008), entre outros. 

 

 Análise do Ciclo de Vida (ACV) – esta metodologia é essencial e muito usual 

quando se trata da avaliação do desempenho de um material. O objectivo é o 

mesmo verificado na AIA, no entanto este considera todo o ciclo de vida do produto, 

processo ou projecto em questão. É aplicada a ideia de um sistema com fronteiras 

específicas e a partir daí são quantificados todos os aspectos relevantes que entram 

(matérias primas, energia, etc) e saem (emissões, efluentes, entre outros) do 

sistema. No caso da construção são consideradas as fases do ciclo de vida 

seguintes: Pré-Avaliação – Conceito – Projecto – Construção – Operação – Fim de 

Vida. 

 

Estes são considerados os instrumentos que mais contribuem para uma avaliação ambiental 

no caminho da construção sustentável. No entanto, para além destes métodos preventivos 

regista-se a importância de outro tipo de sistemas integrados que ajudem a avaliar e 
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reconhecer as práticas que levam à melhoria contínua da infra-estrutura, edifício ou 

envolvente. A adopção voluntária destes sistemas integrados resulta numa certificação que 

permite classificar o desempenho do projecto de construção. 

 

No Reino Unido existe, desde os anos 90, um sistema específico de avaliação de edifícios – 

o BREEAM. O seu sucesso está na base do desenvolvimento de outro sistema – o 

CEEQUAL (Civil Engineering Environmental Quality and Assessment Scheme), que abrange 

todo o tipo de projectos de Engenharia Civil, como caminhos-de-ferro, estradas, centrais 

térmicas, trabalhos marítimos, etc (Pinheiro, 2006). 

 

O CEEQUAL é uma organização própria, tendo a CIRIA e a Crane Environmental, Lta como 

administradoras do sistema, baseia-se nas boas práticas pretende apoiar a estratégia do 

Reino Unido pela avaliação, pelo benchmarking e rotulagem da qualidade ambiental dos 

projectos de construção sustentável. As categorias de avaliação podem ser atribuídas ao: 

Projecto Global (Projectista ou empreiteiro principal, em nome do Dono de Obra); Dono de 

Obra e Projectista (candidatam-se em conjunto); Projecto (projectista); Construção 

(empreiteiro principal) e Concepção e Construção (para equipas de projecto, não inclui Dono 

de Obra) (Pinheiro, 2006). 

 

O processo é formado por duas fases, uma de auto-avaliação em que o Dono de Obra, o 

projectista e/ou empreiteiro se candidata e apresenta uma auto-avaliação feita por um ou 

mais especialistas formados pelo CEEQUAL, juntando a respectiva documentação de 

comprovativo. A segunda fase é a verificação do trabalho da fase anterior, feita por um 

verificador nomeado pelo CEEQUAL. Para gerir o processo existe um manual onde são 

definidos os critérios e mais de 180 perguntas de avaliação dos mais diversos aspectos 

ambientais. Em 2007 foi lançada a versão 3.1 do manual para dar resposta a alguns 

problemas que surgiram durante a prática nas avaliações segundo a versão 3. Assim, não 

traduz alterações substanciais nos critérios, perguntas ou ponderações, mas sim nas 

orientações fornecidas para cada pergunta, que foram alteradas e/ou expandidas quando 

necessário (CEEQUAL, 2007). 

As várias áreas abrangidas, e a respectiva ponderação para o resultado final são doze e 

segundo Pinheiro (2006) são caracterizadas da seguinte forma (Quadro 1.1) com diferentes 

ponderações: 

 

A classificação pode ir de Bom, Muito Bom e Excelente, caso o projecto seja aprovado, ou 

seja cumpra todos os requisitos legais e evidencie o uso de boas práticas. 
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Áreas Ponderação Caracterização 

Gestão Ambiental de 
Projecto 

12% 
Avalia a necessidade de uma gestão ambiental activa 

que assegure um bom desempenho ambiental. 

Uso do Solo 8,2% 
Considerar a minimização da ocupação do solo, 
cumprimento de requisitos legais, entre outros.  

Paisagem 6,9% 

Foca-se nos aspectos da paisagem/territoriais do 
projecto, características das amenidades, 

características locais, perdas, mitigações e 
compensação de aspectos paisagísticos e 

implementação de medidas; 

Ecologia e 
Biodiversidade 

8,5% 
Avaliação de zonas de elevado valor ecológico, a sua 
conservação e protecção e as medidas de criação de 

habitats, a sua monitorização e manutenção. 

Arqueologia e 
Património Cultural 

6,2% 
Envolve medidas a serem tomadas para identificação 
do local, visando uma informação eficiente ao público 

Água 8,9% 
Protecção dos recursos hídricos e controlo dos 

impactes, que inclui os requisitos legais  

Energia 8,5% 
Análise energética do ciclo de vida, uso de energia e 

desempenho energético 

Uso de Materiais 9,5% 

Minimização de impactes ambientais dos materiais 
utilizados e dos resíduos, considerar o uso de 

materiais reutilizados e reciclados e redução de 
materiais perigosos, tendo em conta a durabilidade e a 

manutenção e futura demolição.  

Resíduos 8,7% 

Projecto de minimização da produção de resíduos, 
tendo em conta os requisitos legais, os resíduos 

provenientes da preparação do local e uma gestão no 
local.  

Transporte 7,6% 

Envolve a localização do projecto face às infra-
estruturas de transportes, a minimização do impacte 
do tráfego resultante do projecto, os transportes na 

construção e outros. 

Perturbação da 
Vizinhança 

7,3% 

Minimização deste factor, tendo em conta os 
requisitos legais, considerando o ruído e vibrações, 

poluição do ar e luminosa e os impactes visuais 
(integração paisagística) 

Relações com a 
Comunidade  

7,7% 
Consulta da comunidade através de programas 

específicos, envolvimento com grupos locais de e 
“satisfação no uso” 

 
Quadro 1.1 – Áreas de intervenção para o sistema de avaliação CEEQUAL 

 

 

Os primeiros oito prémios foram atribuídos em Junho e Setembro de 2003, quatro anos 

antes das primeiras certificações de edifícios atribuídas em Portugal por um sistema de 

avaliação nacional – o LiderA (Pinheiro, 2006). Desenvolvido em Portugal, o LiderA 

desenvolve-se agora na vertente para certificação de infra-estruturas e outro tipo de 

projectos (ver Capitulo 3). 
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Capítulo 2.  Objectivos e Programa de Trabalhos 

 

2.1 Objectivos 

 

A dissertação de Mestrado apresentada neste documento visa estudar soluções de boas 

práticas ambientais aplicadas a infra-estruturas de apoio à actividade humana, mais 

precisamente infra-estruturas rodoviárias. 

 

Apoiada por um sistema de avaliação ambiental específico, LiderA, o objectivo geral deste 

estudo é desenvolver a avaliação para as estradas e como objectivo específico testar a 

aplicação em dois casos de estudo e sua avaliação crítica. O primeiro é uma obra 

pertencente à Brisa, o alargamento do sublanço Coina/Setúbal para 2x3 vias, em fase de 

projecto até à data de avaliação. O segundo caso é referente à construção do último 

sublanço da CRIL (Buraca/Pontinha) em fase de construção à data de avaliação, cujo 

proponente é a E.P. – Estradas de Portugal, S.A..  

 

A apreciação segundo este método permitirá, de forma voluntária, que a empresa em 

questão saiba os impactes integrados que está a causar segundo a aplicação das suas 

técnicas, permitindo assim que se desenvolvam soluções para resolver as principais 

questões que se levantem tanto a nível ambiental, social ou económico, propondo medidas 

viáveis e instituindo a ideia da melhoria contínua, no sentido de caminhar para a criação de 

um projecto de construção sustentável.  

 

Nas infra-estruturas rodoviárias nota-se que os principais campos de actuação serão ao 

nível dos recursos, redução dos consumos implicados na obra, solo ocupado, tendo em 

conta a zona em questão e tudo o que implica a sua envolvente, os resíduos/desperdícios 

gerados, entre outros. Chegar à melhoria de todos estes aspectos, e de outros, face a uma 

situação de referência é um começo para atingir a eco-eficiência e assim beneficiará a 

organização ao nível da sua imagem empresarial, criando inclusivamente novas 

oportunidades de mercado. 

 

2.2 Hipótese 

 
O trabalho levanta como principal hipótese verificar se a aplicação do sistema de avaliação 

com os critérios de desempenho ambiental, e a sua aplicação, podem ajudar a avaliar a 
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situação actual e contribuir para uma melhoria das práticas usadas, orientando no caminho 

da sustentabilidade.  

2.3 Metodologia 

 

Na base para a apresentação de soluções sustentáveis está a avaliação do sistema através 

do LiderA, a partir do qual se define os critérios considerados. No final, surge uma análise 

das práticas efectuadas e orientações para melhoria que podem ser aplicadas ao sistema 

em estudo, baseadas nas várias opções que existem actualmente no sector da construção, 

tecnologicamente desenvolvidas, que permitem cumprir os requisitos de melhoria do 

desempenho do projecto em todo o seu ciclo de vida. 

 

A avaliação começa pelo estudo de cada vertente em causa nestes tipos de infra-estruturas, 

da qual fazem parte integrante as áreas para as quais assomarão as soluções mais 

indicadas, segundo os respectivos critérios. Estes últimos foram estabelecidos previamente, 

no entanto alguns acabaram por ser excluídos por não se considerarem com aplicação 

muito relevante, o que não quer dizer que noutra versão, não possam vir a ser novamente 

incluídos. 

 

Para o efeito de definição desta avaliação foram criadas escalas baseadas numa vertente 

mais qualitativa, face à quantitativa. Estas surgem de uma análise do estado da arte ao nível 

do país (estado de referência) e da avaliação de novas técnicas que já se verificam no 

exterior. Para cada critério desenvolveu-se uma escala de avaliação, que, com a 

consequente aplicação a cada caso de estudo, sofreu ajustes (“efeito parafuso”) até se ter 

chegado ao resultado apresentado de seguida, que pode ainda evoluir, principalmente para 

uma base quantitativa. 

 

Para cada critério previamente definido existe uma forma de medir, em regra, sempre 

aplicável às três fases de ciclo de vida mais importantes (projecto, construção e operação). 

Em determinados critérios, tal não acontece, dado que não foi possível conciliar estes dois 

factores pelo que estão indicadas as escalas referentes a cada fase. 

 

De referir ainda que a abordagem foca a entidade gestora da infra-estrutura pelo que dada 

as limitações que ela tem para influenciar o tipo de veículos usados, levou a que fossem 

excluídos desta fase do estudo. 
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No que se refere aos casos de estudo, os mesmos foram escolhidos dando atenção ao facto 

de um se encontrar em fase de projecto e outro em fase inicial de construção, de forma a 

ser possível também comparar a aplicação dos critérios em cada fase do ciclo de vida.  

 

No fim desta etapa, torna-se possível uma análise do desempenho ambiental da infra-

estrutura e consequentemente usa-se uma abordagem que visa a orientação para a 

aplicação de medidas sustentáveis que melhorem o desempenho inicial (ver Capítulo 5), 

com vista uma possível certificação. 

  

2.4 Estrutura 

 

No Capítulo 3 proceder-se-á à descrição detalhada do Sistema de Avaliação LiderA, 

apresentando como será aplicado às infra-estruturas rodoviárias e a descrição sumária dos 

critérios envolvidos.  

 

No Capítulo 4 são definidas as escalas de avaliação para os critérios propostos 

considerados mais relevantes, junto com a descrição do estado da arte para alguns deles.  

 

Após este estudo o trabalho evolui para a apresentação dos casos de estudo – Capítulo 5. 

Após a respectiva definição dos locais, proceder-se-á à aplicação da metodologia, 

acompanhada de toda a descrição dos trabalhos que levam à classificação segundo este 

sistema de avaliação, agora desenvolvido para infra-estruturas.  

 

De seguida, no capítulo 6 são identificadas as oportunidades de melhoria para alguns 

critérios, aplicáveis tanto aos casos de estudo avaliados no caso anterior, como a um caso 

de avaliação geral.  

 

No Capítulo 7 serão apresentadas a discussão de resultados e respectivas conclusões 

deste estudo, tal como as propostas de desenvolvimento nesta área. 
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Capítulo 3. LiderA para Infra-Estruturas Rodoviárias 

 

3.1 Enquadramento 

 

Como já foi mencionado, em 2007 foram certificados os primeiros edifícios segundo o 

LiderA. Os estudos iniciais iniciaram-se no ano 2000 e entretanto o sistema já conta com 

diferentes versões tendo como objectivo principal contribuir para a sustentabilidade no 

sector da construção, colaborando para a distinção dos organismos em questão, em matéria 

de desempenho ambiental. (LiderA, 2008) 

 

O sistema foi desenvolvido por Pinheiro (2005), resultando dos trabalhos de investigação 

sobre boas práticas ambientais (sustentabilidade) na construção e ambientes construídos, 

efectuados desde 2000, que levaram à publicação em 2005 do protótipo V1.01. As primeiras 

versões foram criadas exclusivamente para edifícios residenciais, comerciais ou turísticos, 

aptos para estudar todo o ciclo de vida do empreendimento. Actualmente, estão em 

desenvolvimento outras versões adequadas à aplicação a infra-estruturas, como rodoviárias, 

e indústrias. 

 

O LiderA dispõe de três níveis – estratégico, projecto e gestão do ciclo de vida. No primeiro, 

definem-se os princípios que serão aplicados à Política Ambiental da infra-estrutura 

(Pinheiro, 2007b): 

 

 Respeitar a dinâmica local e potenciar os impactes positivos 

 Eficiência no Consumo dos Recursos 

 Reduzir o Impacte das Cargas (quer em valor, quer em toxicidade) 

 Assegurar a Qualidade do Ambiente (Interior) 

 Assegurar a Qualidade do Serviço 

 Assegurar a Gestão e a Inovação 

 

Estes princípios serão aplicados no nível de projecto e operacional. Assim, ficam definidas, 

para cada situação, as soluções segundo a determinação dos níveis de desempenho mais 

apropriados. Estes níveis podem ser comparados através de dois referenciais base que 

levam à sua divisão em e 7 níveis de classificação (Fig. 3.1) desde a classe G (menos 

eficiente) até A (mais eficiente). A classe E é considerada como a situação de referência, 

que normalmente condiz com as práticas actuais na construção. Destaca-se o 
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reconhecimento quando é atingida uma classificação de A a C, em que A define-se como 

uma redução de 50% face a E. Para além de A ainda existem duas classes superiores, A+ e 

A++, que correspondem respectivamente a factor de melhoria 4 e 10, face à situação actual. 

 

 

 
Figura 3.1 - Niveis de Desempenho Global 

 
Como já foi referido, esta avaliação considera todo o ciclo de vida da infra-estrutura definido 

pela fase de planeamento, projecto, Construção/Renovação e, por fim, Operação. Para que 

sejam cumpridos os princípios de aplicação deste sistema, são definidas seis vertentes que 

se dividem em áreas específicas (21) que incluem um conjunto de pré-requisitos e de trinta 

e sete critérios que permitem avaliar o desempenho e, a partir daí, criar as soluções 

ambientalmente mais adequadas, com base na sustentabilidade. 

3.2 Critérios Ambientais, Sociais e Económicos 

 

No caso das infra-estruturas rodoviárias, o LiderA (versão 0.9) define como Vertentes as 

mesmas da aplicação a edifícios: o local e integração, os recursos, as cargas ambientais, a 

qualidade do ambiente, a interacção e durabilidade e a gestão ambiental e inovação.  

3.2.1 Local e Integração 

 

As áreas a considerar aquando a escolha do local tem em conta os efeitos sobre o solo, 

ecossistemas, paisagem, património cultural e arquitectónico e ainda as acessibilidades 

(Quadro 3.1) 
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Possibilidade de Intervenção       

Essencial Muito Importante Importante Reduzida 
Quase sem 
Importância 

      

      APLICABILIDADE FUNÇÃO DA FASE 

VERTENTES ÁREA 
Pré-
Req. 

CRITÉRIO Nº C  Plano Projecto 
Construção/ 
Renovação 

Operação 

L
O

C
A

L
 E

 I
N

T
E

G
R

A
Ç

Ã
O

 

SOLO S 

Ordenamento do 
Território 

1      

Área Ocupada 2      

ECOSSISTEMAS 
NATURAIS 

S 

Preservação de 
ecossistemas relevantes 
e Biodiversidade 

3      

Fragmentação de habitats 4      

PAISAGEM S Integração local 5      
ARQUEOLOGIA E 

PATRIMÓNIO 
CULTURAL 

S 
Protecção e Valorização 
do património 

6      

ACESSIBILIDADE
/ TRANSPORTE 

  

Intermodalidade 7          

 
Privilegiar mobilidade de 
baixo impacte 

8          

Quadro 3.1 – Critérios de Avaliação LiderA: Local e Integração 

 

No que respeita ao conjunto de aspectos integrados nesta vertente enumeram-se os 

seguintes critérios: 

 

 Ordenamento do Território (C1) – para definir o local deve-se ter em conta as 

políticas aplicadas a nível nacional ou local, no âmbito do ordenamento do território 

(DGOTDU, 2008) de forma a potenciar os usos do solo, minimizando os impactes 

exercidos por uma infra-estrutura desta dimensão. 

 

 Área Ocupada (C2) – ter em conta a minimização da área ocupada em 

conjugação com uma boa implantação no terreno, para que se minimize as 

alterações na morfologia do mesmo e no tipo de uso (agrícola). 

 

 Preservação de ecossistemas relevantes e Biodiversidade (C3) – é necessário 

escolher o sítio de implantação de forma a favorecer a manutenção do ecossistema 

existente, ou criar condições para que este não sofra alterações significativas. 

 

 Fragmentação de habitats (C4) – tal como os ecossistemas, é necessário que a 

disposição de uma estrada não afecte a área de determinado habitat, reduzindo-a 

ou extinguindo-a, ou fragmentando-o. 
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 Integração local (C5) – com o porte que apresenta uma infra-estrutura rodoviária, 

esta tem obviamente, um grande impacto sobre uma paisagem, tanto mais quanto 

mais natural este se encontrar, logo a sua integração final é um factor em ter em 

conta, para que esta fique absorvida pelo ambiente natural.  

 

 Protecção e Valorização do património (C6) – por apresentar áreas de ocupação 

e de movimento elevadas, é necessário garantir a conservação de património 

presente, ou potencial, do local em causa. 

 

 Intermodalidade (C7) – assenta no objectivo de conjugar os vários tipos de 

transporte, para transporte de passageiros ou mercadorias, ou outras formas de 

deslocação. O projecto que promova a intermodalidade está a contribuir para a 

diminuição de diversos impactes. 

 

 Privilegiar mobilidade de baixo impacte (C8) – promover o uso de transportes 

colectivos versus individual, de forma a baixar tráfego, ou a mobilidade de baixo 

impacte como ecovias. 

3.2.2 Recursos 

 

      APLICABILIDADE FUNÇÃO DA FASE 

VERTENTES ÁREA 
Pré-
Req. 

CRITÉRIO Nº C   Plano Projecto 
Construção/ 
Renovação 

Operação 

R
E

C
U

R
S

O
S

 

ENERGIA   

Energia Incorporada 9        

Balanço de Energia 10        

Eficácia dos Equipamentos 11        

ÁGUA   

Consumos de água espaços 
comuns exteriores 

12        

Gestão das águas locais 
(superficiais e subterrâneas) 

13        

MATERIAIS S 

Consumo de Materiais 14        

Materiais Locais 15        

Materiais Reciclados e 
renováveis 

16       

  
Materiais certificados 
Ambientalmente / Materiais 
de Baixo Impacte 

17        

 

Quadro 3.2 – Critérios de avaliação LiderA: Recursos 

 
No caso do consumo de recursos (Quadro 3.2), destacamos a Energia, Água e Materiais. 

De modo geral, tratando-se uma infra-estrutura desta dimensão é muito importante 

minimizar o uso de recursos e promover o controlo recorrendo a variadas medidas. Os 

critérios relacionados com esta vertente são: 
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 Energia Incorporada (C9) – avalia essencialmente a energia incorporada 

associada aos materiais usados, com o objectivo de promover o uso aqueles que 

apresentam menores valores, exemplo da madeira e contrário dos metais.  

 

 Balanço de energia (C10) – a energia usada para a implementação de uma 

estrada é relevante em qualquer uma das suas fases. Esta avaliação pode ser 

baseada no consumo de combustíveis ou da electricidade, com o objectivo de criar 

soluções que assentem essencialmente no uso de fontes alternativas. 

 

 Eficiência dos equipamentos (C11) – quanto maior a eficiência dos 

equipamentos maior a eficiência energética da infra-estrutura. É necessário 

promover a escolha dos equipamentos pelo nível de eficiência que apresenta, não 

só energeticamente, mas a nível de todos os recursos. 

 

 Consumos de água em espaços comuns e exteriores (C12) – os espaços 

exteriores podem ser responsáveis por volumes elevados de consumos de água, 

caso de zonas de lavagens, para limpezas ou mesmo zonas verdes, logo é 

necessário promover a redução destes consumos.  

 

 Gestão de Águas Locais (superficiais e subterrâneas) (C13) – este critério 

defende a necessidade para a manutenção do ciclo normal das águas. O objectivo 

prende-se em não aumentar a escorrência superficial, e assegurar a drenagem 

natural das linhas de água, maximizando a infiltração.   

 

 Consumo de materiais (C14) – este critério visa avaliar o consumo adequado de 

materiais, de forma a contribuir para melhores aproveitamentos, que por sua vez 

contribuirá para a redução de resíduos e de consumos globais. 

 

 Materiais Locais (C15) – fomentar o uso de materiais de origem local, ou seja, de 

distância não superior a 100 Km, de forma a minimizar impactes causados 

principalmente pelo transporte, gerando também um meio impulsionador para a 

economia local. 

 

 Materiais reciclados e renováveis (C16) – este critério permite garantir a 

reutilização de materiais diminuindo o uso de materiais novos, minimizando a 

pressão sobre a extracção de matérias-primas ou uso de recursos. 
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 Materiais certificados ambientalmente/Materiais de baixo impacte (C17) – 

desenvolver o uso e materiais certificados ambientalmente por sistemas 

reconhecidos, como é o caso do rótulo ecológico. Assim está garantida a qualidade 

do produto na minimização dos impactes ambientais relacionados. 

 

3.2.3 Cargas Ambientais 

 

Do consumo de recursos surgem cargas sobre o ambiente como efluentes, emissões, 

resíduos e ruído, que são aspectos muito importantes controlados pelos seguintes critérios 

(Quadro 3.3): 

 

  APLICABILIDADE FUNÇÃO DA FASE 

VERTENTES ÁREA 
Pré-
Req. 

CRITÉRIO Nº C   Plano Projecto 
Construção/ 
Renovação 

Operação 

C
A

R
G

A
S

 A
M

B
IE

N
T

A
IS

 

EFLUENTES 
S 

Nível de Tratamento das águas 
(drenantes) 

18       

EMISSÕES 
ATMOSFÉRICAS 

S 
Balanço do potencial 
aquecimento global (Emissões 
GEE - Sumidores) 

19       

RESÍDUOS S 
Produção de Resíduos 20       

Gestão de Resíduos Perigosos 21       

FONTES DE 
RUÍDO 

S 
Fontes de Ruído para o 
Exterior 

22       

  
POLUIÇÃO 
TÉRMICA E 
LUMINOSA 

  
Efeitos Térmicos (Ilhas de 
Calor) e luminosos 

23       

 

Quadro 3.3 - Critérios de Avaliação LiderA: Cargas Ambientais 

 
 Nível de tratamento de águas (drenantes) (C18) – desenvolver e aplicar um 

sistema eficaz para o tratamento das águas drenantes, que podem resultar das 

várias actividades na fase de construção ou de lixiviados provenientes das águas 

da plataforma. 

 

 Balanço do potencial aquecimento global (Emissões de GEE – Sumidores) 

(C19) – os GEE resultam das várias actividades que implicam queima de 

combustíveis, relevantes em todas as fases de implementação da rodovia. Este 

critério visa fomentar a existência de sumidores de carbono na envolvente natural, 

para compensar estas emissões. 

 

 Produção de resíduos (C20) – em todo o ciclo de vida da infra-estrutura. É 

necessário implementar a minimização do fluxo de resíduos produzidos através da 

aplicação de técnicas e soluções que permitam a redução efectiva ou a 
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reincorporação de outros materiais. A concretização só é possível se for verificado 

um acordo e uma participação activa de todos os produtores envolvidos.  

 

 Gestão de resíduos perigosos (C21) – garantir uma separação adequada deste 

tipo de resíduos de forma a prevenir a contaminação. Para além de assegurar um 

encaminhamento deste fluxo para destino competente, é também muito importante 

verificar as condições de armazenamento correctas. 

 

 Fontes de Ruído para o exterior (C22) – existem várias fontes de ruído, tal como 

o movimento e funcionamento da maquinaria pesada, na fase construção, como do 

tráfego automóvel na exploração. De forma a cumprir os requisitos legais, é 

necessário identificá-las e minimizar o ruído produzido de forma a não prejudicar a 

vida humana ou animal. 

 

 Efeitos Térmicos (ilha de Calor) e luminosos (C23) – as condições indesejáveis 

criadas por ilhas de calor, podem ser sentidas tanto pelo aumento de temperatura 

como por arrefecimentos muito rápidos, criando zonas de elevado desconforto 

térmico, a inexistência deste fenómeno pode ser atingido pela diminuição de zonas 

escuras, por exemplo.   

 

3.2.4 Qualidade do Ambiente 

 

Em maior parte do ciclo de vida das infra-estruturas rodoviárias a existe uma grande 

influência na qualidade do ambiente da envolvente. São variados os aspectos a destacar e 

todos eles muito importantes, descritos por: 

  APLICABILIDADE FUNÇÃO DA FASE 

VERTENTES ÁREA 
Pré-
Req. 

CRITÉRIO Nº C   Plano Projecto 
Construção/ 
Renovação 

Operação 

Q
U

A
L

ID
A

D
E

 D
O

 

A
M

B
IE

N
T

E
 QUALIDADE 

DO AR 
S 

Níveis de qualidade do ar 
nas zonas habitadas 
(PM10) 

24        

Níveis de qualidade do ar 
nas zonas agrícolas e 
naturais 

25        

MICRO 
CLIMA 

  Efeitos Microclimáticos 26           

NIVEL 
SONORO 

S 
Níveis Sonoros/Isolamento 
Acústico 

27           

  RISCOS S Controlo dos Riscos 28           

 

Quadro 3.4 - Critérios de Avaliação LiderA: Qualidade do Ambiente 
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 Níveis de qualidade do ar nas zonas habitadas (PM10) (C24) – a emissão de 

partículas é essencialmente derivada do tráfego de veículos pesados que são parte 

significativa no tráfego médio diário (TMD) de uma rodovia. Este tipo de partículas 

são inaláveis e a sua presença na atmosfera de zonas habitadas tem grande 

consequência ao nível da saúde humana. 

 

 Níveis de qualidade do ar nas zonas agrícolas e naturais (C25) – dos vários 

poluentes emitidos, os principais a ter em conta na qualidade do ar nestas zonas 

são os de potencial acidificante que degradam ecossistemas e as partículas que 

fazem diminuir a taxa de trocas gasosas nas espécies vegetais.  

 

 Efeitos micro climáticos (C26) – verificação da existência de um micro clima, com 

alterações ao nível da humidade, temperatura, e outros que afectem o meio natural 

da região. 

 

 Níveis Sonoros/ Isolamento acústico (C27) – avaliação dos níveis sonoros 

registados e potenciar medidas de isolamento das fontes sonoras de forma a 

diminuir os níveis e assegurar o conforto acústico do meio envolvente. 

 

 Controlo dos Riscos (C28) – as estradas apresentam diversos tipos de riscos. 

Neste critério é avaliada o estado da infra-estrutura face ao controlo dos potenciais 

riscos existentes. 

3.2.5 Interacção e Durabilidade 

 

      APLICABILIDADE FUNÇÃO DA FASE 

VERTENTES ÁREA 
Pré-
Req. 

CRITÉRIO Nº C   Plano Projecto 
Construção/ 
Renovação 

Operação 

IN
T

E
R

A
C

Ç
Ã

O
 E

 
D

U
R

A
B

IL
ID

A
D

E
 

DURABILIDADE   

Adaptabilidade 29          

Durabilidade 30 
 

        

RELAÇÕES 
COM A 

COMUNIDADE 

  

Contributo 
desenvolvimento social 

31 
 

        

Contributo 
desenvolvimento cultural 

32 
 

        

Fragmentação 33          

  

Amenidades e interacção 
com a comunidade 

34 
 

        

 
Quadro 3.5 - Critérios de Avaliação LiderA: Interacção e Durabilidade 
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 Adaptabilidade (C29) – este critério avalia a facilidade da infra-estrutura em 

adaptar-se ao longo da evolução do meio envolvente, de forma a não perder a 

utilidade que lhe foi inicialmente conferida. 

 

 Durabilidade (C30) – projectar a construção de uma rodovia de forma a fomentar o 

aumento do seu tempo de vida útil, seja através do tipo de técnicas usadas como 

dos materiais considerados.   

 

 Contributo para desenvolvimento social (C31) – fomentar a projecção da 

estrada tendo em atenção a relação entre comunidades, e o facto de este tipo de 

infra-estrutura ser muito importante para a deslocação e ligação entre populações. 

 

 Contributo para desenvolvimento cultural (C32) – potenciar os usos indirectos 

de uma rodovia, tornando-a num meio de divulgação de factores culturais ligados à 

região onde está localizada. 

 

 Fragmentação (C33) – pode também afectar a comunidade local dada a natureza 

da infra-estrutura, logo quando é impossível evitar este impacte é necessário 

assegurar a sua minimização e criar soluções que permitam usar a rodovia para 

aproximar populações e criar espaços de lazer. 

 

 Amenidades e interacção com a comunidade (C34) – para além de um 

contributo social e cultural já referido é importante que esta infra-estrutura promova 

as amenidades mais importantes que potenciem o bem-estar da comunidade 

envolvente, destinatária final.  

3.2.6 Gestão Ambiental e Inovação  

 

      APLICABILIDADE FUNÇÃO DA FASE 

VERTENTES ÁREA 
Pré-
Req. 

CRITÉRIO Nº C   Plano Projecto 
Construção/ 
Renovação 

Operação 

G
E

S
T

Ã
O

 

A
M

B
IE

N
T

A
L

 
E

 

IN
O

V
A

Ç
Ã

O
 

GESTÃO 
AMBIENTAL 

  

Programa de gestão 
ambiental 

35 
 

        

Proactividade da gestão 
ambiental 

36 
 

        

  

INOVAÇÃO 
  

Inovações de práticas, 
soluções ou integrações 

37 
 

        

 
Quadro 3.6 - Critérios de Avaliação LiderA: Gestão Ambiental e Inovação 
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 Programa de gestão ambiental (C35) – fomentar a criação de um programa que 

permita a aplicação dos vários critérios e concretização das soluções propostas, 

garantindo a sua aplicação, reflectindo-se numa melhoria do desempenho 

ambiental.  

  

 Proactividade da gestão ambiental (C36) – este critério visa avaliar a capacidade 

da gestão ambiental em estar sempre mais à frente do que foi inicialmente 

programado.  

 

 Inovações de práticas, soluções ou integrações (C37) – o principal objectivo 

deste critério visa fomentar a implementação ou estudos de novas técnicas, 

práticas ou soluções inovadores que beneficiem o desempenho ambiental da infra-

estrutura. 

 

3.3 Forma de Aplicação e Gestão 

 

Para a implementação deste sistema de avaliação é necessário seguir determinadas bases 

de trabalho que definem a sua forma de aplicação e gestão, de forma a atingir com sucesso 

os objectivos ao qual se propôs. 

 

Inicialmente procede-se à definição do âmbito do projecto, onde é apresentada 

sumariamente a infra-estrutura alvo de avaliação, e antes da definição dos elementos 

necessários, é essencial marcar a visita ao local. 

 

Depois disso procede-se ao levantamento de dados, tanto ao nível do projecto como da 

visita ao terreno como modos de prova para cada critério avaliação definido. Procede-se 

então a uma avaliação, da qual resulta a classificação descrita anteriormente, com vista a 

uma possível certificação. 

 

O essencial a destacar desta avaliação é, mesmo existindo uma certificação, a identificação 

das oportunidades de melhoria para que se garanta um caminho para a criação de uma 

infra-estrutura sustentável. 
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Capítulo 4. Definição das Escalas de Desempenho Ambiental 

4.1 Considerações Gerais 

 

Na procura de uma estrada sustentável é necessário definir uma escala que evolui 

consoante a minimização do efeito ambiental desta infra-estrutura. Como já foi referido, o 

factor de reconhecimento está entre as classes de C e A, que correspondem a uma melhoria 

das práticas face a situação de referência, da qual resulta uma redução nos impactes.  

 

Nos factores que revelam uma melhoria face à situação de referência de mais de 50%, já 

aplicamos conceitos que permitem evoluir no sentido de atingir balanços zero de 

consumo/produção (factor 4+) ou mesmo um sistema regenerativo (factor 10).    

 

Figura 4.1 – Classes de Avaliação 
 

 

Na definição da escala, para os vários critérios ambientais envolvidos, é necessário ter em 

conta a viabilidade e fiabilidade das estimativas feitas para as diferentes soluções.  

 

A cada uma das classes definidas (Fig. 4.1) corresponde um estado de evolução da 

implementação de diferentes soluções sustentáveis, que para serem definidos é necessário 

recorrer a três tipos de medidas de estimação, que vão desde uma consideração sem 

qualquer base que a sustente (wild guess), passando pela regra do polegar (rule of thumb), 

baseada no conhecimento e experiência dos factos práticos, mas sem bases cientificas ou 

medidas exactas, até à estimativa precisa (estimation precise), fundamentada por diferentes 

tipos de estudos científicos.  

 

Posteriormente com a opinião de peritos é possível analisar se qualquer solução 

apresentada é fiável, independentemente do tipo de estimativa em que se baseia, ou se é 

viável, económica e funcionalmente. 

 

Redução de 

Impactes  

Procurar Balanços 

Zero (factor 4+) 

Sistema Regenerativo 

(factor 10) 

E B A A ++ G C A+ D F 
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Segundo estas hipóteses, apresentam-se de seguida as escalas definidas para alguns dos 

critérios considerados mais relevantes, entre os descritos anteriormente. 

4.2 Solo 

 

Critério 2 - Área Ocupada  

 

As rodovias, principalmente uma AE, têm uma taxa de ocupação muito grande, logo causa 

impactes muito significativos no solo dado que pode sofrer alterações na totalidade da área 

de implantação, essencialmente devido aos movimentos de terra e impermeabilização. 

 

Para potenciar a manutenção do estado natural é necessário tomar medidas tais como 

estudo de várias soluções de implantação, de forma a diminuir as alterações na morfologia; 

minimizar a área de implantação impermeabilizada como, por exemplo, deixar separador 

central ou bermas não pavimentados, e manter o estado natural do terreno, ou criá-lo, 

quando a sua destruição é inevitável, melhorando inclusivamente as condições, aspectos a 

ter em conta mesmo quando são necessários trabalhos de alteração intensos como 

decapagens, terraplanagens, etc.   

 

A área que uma infra-estrutura deste tipo ocupa, pode traduzir-se pela soma da área de 

quatro componentes diferentes de um perfil transversal tipo (ANEXO I.1). Estes são, a faixa 

de rodagem, constituída por um número n de vias, o separador central, as bermas e taludes 

ou valetas (JAE, 1994). 

 

A definição deste critério será feita a partir da avaliação das áreas impermeabilizadas, ou 

seja, consoante menor o número de componentes impermeabilizados, tendo em conta que a 

faixa de rodagem obviamente é sempre uma área impermeabilizada, melhor é a classe de 

desempenho em que se insere o critério. Considera-se como estado de referência a 

impermeabilização de todos os componentes, excepto taludes (Quadro 4.1). 
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Escala 

F E D C B A A+ A++ 

C
o

m
p

o
n

e
n

te
s

 

Im
p

e
rm

e
a

b
il
iz

a
d

a
s
 

Faixa de Rodagem (1)   

(1) + Separador Central (2)   

(2) + Bermas (3)   

(3) + Taludes (4)   

 

Quadro 4.1 - Escala para C2: Área ocupada. 

 
Se for promovida a impermeabilização apenas da faixa de rodagem, considerando ainda 

assim um piso mais poroso que aumente a infiltração (ANEXO I.1) e se for promovido o 

revestimento natural dos taludes, como forma de diminuir a erosão a que ficam sujeitos 

quando o fim de trabalhos de modificação intensos, podemos considerar uma melhoria 

significativa em relação ao estado de referência, com impactes muito perto de nulos, o 

sistema atinge uma classe de desempenho A+ (Quadro 4.2).   

 

 

 
Escala 

F E D C B A A+ A++ 

A
p

li
c

a
ç

ã
o

 d
e
 

B
o

a
s

 P
rá

ti
c

a
s

 

n
a
 s

it
u

a
ç

ã
o

: (1)   

(2)   

(3)   

 

 

Quadro 4.2 - Escala para C1: Área ocupada, considerando a aplicação de boas práticas 

 

4.3 Ecossistemas Naturais 

 

Critério 3 – Preservação de Ecossistemas Relevantes e Biodiversidade 

 

Um ecossistema define-se pela interacção entre os seres vivos e o ambiente vivo que os 

rodeia, num determinado local (ICN, 2008). Os seres vivos, animais e plantas, caracterizam 
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a componente biótica e o ambiente a abiótica, constituída pelos factores hidrológicos, 

composição química da água e ar, microclima, níveis de ruído, luz, ventos ou humidade, por 

exemplo. A biodiversidade designa a variedade das formas de vida e ecossistemas existente 

no local. 

 

Dado o tipo de construção envolvida, a afectação de ecossistemas é inevitável, logo é 

essencial constar uma avaliação das alterações introduzidas na biodiversidade, ou 

ecossistemas, derivadas da implantação no terreno, desde a destruição completa 

irreversível, reversível ou compensada. Para além do estudo de opções variadas de traçado, 

de forma a minimizar este efeito, é necessário ter em conta medidas de mitigação para que 

as perdas verificadas sejam compensadas.   

 

As medidas de compensação (Bohemen, 1998) revelam-se importantes, no entanto o dano 

ecológico está sempre envolvido, mas compensado monetariamente, por exemplo, com 

fundos que serão unicamente usados no ambiente. O objectivo é manter o estado natural 

onde seja possível de forma a compensar aquilo que se perdeu. A aplicação deve seguir 

uma ordem lógica de proximidade: (1) no local; (2) área adjacente ou (3) fora da área de 

intervenção, onde se exige a obtenção de um sistema ecológico igual ou mesmo melhor ao 

que se encontrava antes da intervenção. 

  

Para medição deste critério é necessário ter em conta as áreas sensíveis afectadas pelo 

projecto que se definem por incluírem espécies arbóreas ou arbustivas autóctones ou 

endémicas, entre outras que apresentem determinada relevância para o ecossistema ou que 

constituam um habitat natural para espécies faunísticas com estatuto de protegidas ou 

ameaçadas. Define-se como referência a afectação de uma área relevante em cada dois 

quilómetros de rodovia, sensivelmente, logo a escala pode ser definida (Quadro 4.3):  

 

Áreas sensíveis 
afectadas 

Escala 

F E D C B A A+ A++ 

50%   

25%   

0%  
 

 

 

Quadro 4.3- Escala para C3: Preservação de Ecossistemas Relevantes e Biodiversidade 
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Como já foi referido, não haver áreas importantes afectadas é quase impossível, logo 

consideramos 0% quando as áreas afectadas são totalmente compensadas. 

 

Em suma esta avaliação baseia-se na análise da variação de estado, portanto se 

verificarmos perdas, mas que sejam compensadas, fora do local ou no mesmo, e de tal 

forma planeadas que produz um aumento da biodiversidade, junto com outras medidas, 

atingem-se as classes superiores de A+ ou A++, respectivamente.  

 

Critério 4 – Fragmentação de Habitats 

 
A implementação de uma rodovia tem como principal impacte nos habitats existentes a 

fragmentação dos mesmos dado o efeito barreira que se verifica, i.e., a divisão em partes 

menores e mais isoladas. Este fenómeno leva a alterações que podem ser irreversíveis para 

um ecossistema, espécie ou habitat considerado. 

 

Para mitigar este problema é essencial a existência de eco-passagens que contribuam para 

a manutenção do estado original do habitat. As mais estudadas e usadas são (Green 

Highways, 2008): 

 

1. Ecocondutas (Fig. 4.2A) – permitem a passagem de peixes, anfíbios ou animais de 

pântano, e podem mesmo ter uma parte seca para ser possível a passagem de outro 

tipo de animais como texugos, por exemplo. 

2. Ecotúneis (Fig. 4.2B) – Passagem Inferior que permite a passagem de fauna, mas 

também o contínuo da vegetação natural. 

3. Ecodutos (Fig. 4.2C) – Passagem superior que permite a passagem de fauna mas 

também o contínuo da vegetação natural. 

Figura 4.2 - Possíveis Tipos de Ecopassagens 

 A. Ecocondutas       B. Ecotúneis       C. Ecodutos 
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A medição deste critério baseia-se na avaliação da presença destas passagens e da sua 

eficiência.  

 

Como referência assume-se a presença de passagens hidráulicas, parte integrante do 

projecto de drenagem da via, que também desempenham uma função na ligação entre 

bermas, no entanto apresentam uma eficiência tanto menor quanto mais larga for a faixa de 

rodagem. Estas não são estudadas de forma a beneficiar as espécies, na maior parte, ou 

mesmo na totalidade dos projectos, concluindo que não são suficientes para minimizar os 

impactes criados (Ascensão et al., 2006). 

 

Assim, admite-se que uma classe mais alta é atingida quando se alia a qualidade à 

quantidade de passagens colocadas no terreno, de forma a promover a troca de indivíduos 

entre habitats isolados, ou de tal maneira suficiente que crie um corredor também para a 

vegetação. 

 

Para definir a escala (Quadro 4.4) considera-se como estado de referência a presença 

apenas de passagens hidráulicas. Quando se regista a implantação de outro tipo de 

passagens (ecopassagens), e consoante a sua eficiência na preservação do estado natural, 

a classe aumenta. A eficiência pode ser medida pela função que destinou a sua 

implantação, no entanto os resultados concretos só serão perceptíveis na fase de operação. 

 

Passagens Existentes Escala 

Quantidade Tipo Qualidade* E D C B A 

100 % Hidráulicas - 
  

75% Hidráulicas -  

25% Ecopassagens 
Maioria menos eficiente   

Maioria Eficientes 
  

50% Hidráulicas -  

50% Ecopassagens 
Maioria menos eficiente 

  

Maioria Eficientes 
 

*não se aplica às passagens hidráulicas, pois assume-se que não apresentam grande eficiência (ver 

texto) 

Quadro 4.4 – Escala para C4: Fragmentação de Habitats 
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Estudos mais rigorosos, permitem definir a necessidade e tipo de ecopassagens (Ascensão 

et al., 2006), tal como avaliar, posteriormente, a sua eficiência na preservação de espécies 

que pode ser medida pela diminuição na taxa de mortalidade, diferença de número de 

indivíduos observados ou pela promoção da continuidade vegetal e variação positiva na 

biodiversidade do local.  

4.4 Arqueologia e Património Cultural 

 

Critério 6 – Protecção e valorização do Património 

 

Segundo a Lei nº107/01, de 8 de Setembro, que substitui a Lei nº 13/85 de 6 de Julho, são 

definidas as bases para a política e regime de protecção e valorização do património, os 

bens culturais podem ser bens móveis ou bens imóveis (artº 14º), classificados como de 

interesse nacional, público ou municipal (artº 15º). No artº 16º da lei referida são definidas as 

formas de protecção: classificação (artº 18º) e inventariação (artº 19º). 

 

Os impactes verificados no património podem ser directos pela afectação da área de 

localização do bem considerado, causando a sua destruição completa ou parcial, ou 

indirectos, que são os danos causados pelos trabalhos ou actividades como a circulação de 

viaturas ou maquinaria que provocam, por exemplo, vibrações e poeiras. 

 

A principal medida a tomar na minimização dos impactes é, para além de todo o trabalho de 

planeamento, um acompanhamento dos trabalhos arqueológicos, por técnicos 

especializados, definidos pelo Decreto-Lei 270/99, de 15 de Julho, com as alterações que 

lhe foram introduzidas pelo Decreto-Lei 287/2000, de 10 de Novembro (IPA, 2008). 

 

Para avaliação deste critério é necessário ter em conta a quantidade de sítios identificados, 

na fase de projecto, e o tipo de afectação que sofrem pela implantação da infra-estrutura. 

Define-se um bem como afectado caso a área de implantação coincida com a distância de 

protecção de 50 m, fixada no artigo 43º da Lei nº107/01, para qualquer bem classificado ou 

em vias de classificação. Como estado de referência assume-se a verificação de impactes 

directos ou indirectos num bem em cada 5 Km de troço rodoviário a construir. Para além 

disso, é necessário garantir o acompanhamento arqueológico em obra como já foi referido.  
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Bem afectado numa  
determinada extensão 

de troço de rodovia(Km) 

Escala 

F E D C B A A+ A++ 

1/5   

1/10   

1/15   

1/20   

 

Quadro 4.5 - Escala para C6: Arqueologia e Património Cultural 

 

Para atingir classes superiores como A+ ou A++, é necessário garantir a protecção devida 

dos bens potencialmente afectados de forma que não sofram qualquer tipo de dano, e para 

além disso é necessário fomentar a sua revitalização, criar objectos de culto motivando a 

dinamização do espaço, promovendo sempre a sua manutenção. 

4.5 Energia 

 

Critério 10 – Balanço de Energia 

 

O consumo de energia está envolvido em qualquer actividade realizada e quando esta tem 

como origem fontes não renováveis, estão implícitas emissões significativas para o meio 

ambiente. Este critério é muito importante para a avaliação do equilíbrio entre os consumos 

e a produção a partir de fontes renováveis. 

 

As fases de ciclo de vida consideradas implicam elevados consumos, logo é necessário 

aplicar medidas que diminuam a diferença no balanço de energia, diferentes consoante a 

fase que se encontra em reflexão. 

 

Na construção, as medidas a aplicar centram-se essencialmente na redução de consumos 

pela aplicação de métodos de sensibilização, aplicação de equipamentos mais eficientes 

tanto ao nível da maquinaria (ANEXO I.2) necessária como ao nível do estaleiro, na 

iluminação ou equipamentos informáticos (norma “Energy Star”), ou ainda, dos combustíveis 

usados. 

 

Para a definição da escala é avaliada a redução verificada pela introdução de medidas 

sustentáveis mencionadas em cima, no entanto, estas não permitem atingir um nível muito 

alto pelo que se define a escala apenas até ao nível C (Quadro 4.6). 
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  Escala 

  F E D C B A A+ A++ 

% Redução 
de Consumos 

0   

12,5   

25   

 

 

Quadro 4.6 - Escala para C10: Balanço de Energia (fase construção) 

 

 
Na fase de operação, pelo contrário, há a oportunidade de atingir um nível mais elevado, 

pois já é possível propor a introdução de medidas ao nível da produção de energia limpa, 

atingindo um factor de balanço zero ou mesmo um sistema regenerativo. Os principais 

pontos de consumo são a iluminação da via, os pontos de S.O.S. e os placares de 

informação, para além destes últimos serem muito menos representativos. 

 

Numa AE a iluminação é fundamental e deve ser eficiente de forma a não afectar 

negativamente os utilizadores. Logo, é essencial um estudo preliminar que define o tipo de 

iluminação necessária e, consoante valores de luminância e iluminância convenientes, 

consideramos a aplicação de duas medidas: 

 

 Lâmpadas mais eficientes, com menor consumo e maior tempo de vida, 

 Distribuição dos postes de iluminação.  

   

Numa rodovia são normalmente usadas lâmpadas de vapor de sódio de alta pressão, que 

possuem menor eficiência do que outro tipo de lâmpadas, já usadas em iluminação pública, 

como as de indução magnética ou LED (Light-emitting diode) (ANEXO I.2). 

 

Segundo Wencheng et al. (2007), a aplicação de lâmpadas de indução reflecte-se em 

poupanças de energia na ordem do 15% (ANEXO I.2), mas a aplicação de LED apresenta 

uma poupança muito superior na ordem dos 85 a 90% (Lisboa e-Nova, 2008). Considerando 

a solução de substituição da lâmpada, temos redução nos consumos de energia definidos 

na escala do Quadro 4.7. 
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Solução 
Escala 

F E D C B A A+ A++ 

Uso de Lâmpadas HPSV/HPMV 
  
  

            

Uso de Lâmpadas de Indução                 

Uso de LED                 

 

 

Quadro 4.7 - Escala para C10: Balanço de Energia (fase Operação) 

 

No que respeita à segunda medida, referente à distribuição optimizada dos postes de 

iluminação, esta é referida por Karmakar et al. (2006) num estudo que verifica a diminuição 

de cerca de 50% no número de postes inicial, considerando lâmpadas HPSV/HPMV, mesmo 

garantindo os níveis mínimos de iluminação necessária (ANEXO I.2). Estas conclusões 

indicam também uma redução, da mesma ordem, no consumo de energia, no entanto não 

aplicável a outro tipo de lâmpadas visto que têm eficiência de iluminação diferentes, logo 

poderia dar resultados diferentes. A escala é definida no Quadro 4.8.  

   

Numa perspectiva mais sustentável pode ser estudada a aplicação de fontes de energia 

limpa, seja ao nível de cada poste de iluminação provido de respectivo painel fotovoltaico 

tornando-os auto-suficientes (SENSO, 2008), seja ao nível de investimento na produção de 

energia limpa (eólica ou solar fotovoltaica) fixa que sirva a rede de estrada. Considerando 

uma iluminação auto-suficiente e independente da rede pública, pode atingir-se um balanço 

zero do consumo/produção de energia, ou até mesmo um sistema regenerativo, logo a 

escala atinge um nível mínimo de A+ (Quadro 4.8). 

 

Solução 
Escala 

F E D C B A A+ A++ 

Distribuição Optimizada         

Uso de Fontes de Energia Renovável                 

 
Quadro 4.8 - Escala para C10: Balanço de Energia (fase Operação) 
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4.6 Água 

 

Critério 13 – Gestão das águas locais (superficiais e subterrâneas) 

 

No estudo da gestão das águas locais é necessário ter em conta as linhas de água 

presentes na zona de implantação, que podem ser divididas em principais e secundárias, 

em que as primeiras assumem obviamente um papel mais importante. Uma infra-estrutura 

desta dimensão, e considerando a elevada área de ocupação impermeabilizada envolvida, 

pode levar à alteração da hidrologia da zona, impedindo a recarga de aquíferos, no caso das 

águas subterrâneas, e um aumento da poluição das águas superficiais.  

 

Assim, para além de garantir a drenagem natural das linhas de água em questão, através do 

uso de passagens hidráulicas dimensionadas de forma eficiente, verifica-se a necessidade 

de manter o estado natural da zona envolvente, através da manutenção da infiltração 

natural, potenciada, como já foi referido, pela implantação de vegetação, ou outras formas 

de protecção das zonas que fiquem sujeitas a erosão. Quanto à qualidade das águas (ver 

Critério 18) a principal medida a ser tomada é a implantação de um sistema eficiente de 

monitorização durante todas as fases do ciclo de vida da infra-estrutura, entre outros. A 

juntar a estas e outras boas práticas, consideramos que a principal medida a ser atingida 

será a de valorização dos recursos hidrológicos da zona e estudo. 

 

Logo para definição de escala é considerado, em primeiro lugar, o tipo de linhas de água 

afectadas consoante o tipo de drenagem que é garantida (Quadro 4.9) e, em seguida, 

avalia-se o tipo de práticas usadas consoante a situação verificada anteriormente (Quadro 

4.10).  

 

Soluções 
Escala 

F E D C B A A+ A++ 

Drenagem 
Parcial 

Todas linhas de água   

Drenagem 
Total 

(1) Linhas de água 
principais 

  

(2) Linhas de água 
principais + secundárias 

  

 
Quadro 4.9 - Escala para C13: Gestão de das águas locais (superficiais e subterrâneas) – 

Drenagem. 
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Consideramos como estado de referência a situação em que se verifica a drenagem total 

das linhas de água principais. Para chegar a uma classe mais elevada, considera-se 

novamente o cenário de avaliação da evolução da situação, se esta for positiva, como por 

exemplo chegar-se a um estado melhor do que o inicial, traduzido pela melhoria, em todos 

os aspectos, dos recursos considerados, atinge-se uma classe A+. 

 

Soluções 
Escala 

F E D C B A A+ A++ 

(1) + Medidas de Boas Práticas   

(2) + 
Medidas de Boas Práticas   

Medidas de Valorização   

 
 

Quadro 4.10 - Escala para C13: Gestão de das águas locais (superficiais e subterrâneas) – 
Aplicação de Boas Práticas. 

 

No entanto, é importante referir que a partir da classe B, ou acima, apenas se considera 

válida esta escala se for acompanhada de uma classificação da mesma ordem no critério 18 

e 28, referente ao nível de tratamento das águas drenantes e ao controlo de riscos (bacias 

de retenção), respectivamente (ver 4.7 e 4.14). 

4.7 Materiais 

 

Critério 15 – Materiais Locais 

 

No caso de infra-estruturas rodoviárias os materiais que poderão vir de uma distância 

superior a 100 Km são, por exemplo, o betuminoso e materiais metálicos como as guardas 

de protecção (rails) ou a sinalização, entre outros. O principal impacte está ligado ao seu 

transporte, logo é necessário implementar medidas para que se localizem a uma distância 

mais próxima, que passa pela procura de contratação das empresas locais especializadas 

nos vários serviços necessários ou até mesmo implementar as melhores práticas de forma a 

conseguir que certos materiais sejam produzidos “in situ”, exemplo do betuminoso. 

 

Na construção de uma rodovia é possível discriminar os principais materiais envolvidos 

como os metais (aço, alumínio ou ferro), madeiras, inertes, cimento, betuminoso, tintas e 

óleos, entre outros.  
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Assim, é possível definir uma escala que se baseia na quantidade de materiais que são 

locais, ou não, assumindo como estado de referência que apenas um tipo de material é 

local, caso dos inertes, que normalmente provêem da pedreira mais próxima (Quadro 4.11). 

 

 
Escala 

F E D C B A A+ A++ 

Quantidade 

de materiais 

locais 

usados 

(unid.) 

0-1   

2-3   

4-5   

6-9   

≥ 10  

 

Quadro 4.11 - Escala para C15: Materiais Locais 

Um exemplo de boa prática verifica-se no Reino Unido, um projecto de uma passagem 

alternativa “Rugeley Bypass Phase 2”, avaliado pelo sistema CEEQUAL, apresentou uma 

quantidade de 97% de materiais locais, para enchimento.  

Critério 16 – Materiais Reciclados e Renováveis 

 

A incorporação de materiais reciclados ou renováveis pode trazer benefícios ao nível de 

impactes causados pelo uso de materiais originais, poupando vários aspectos ambientais 

considerados, tal como os prejuízos causados pelo transporte (gastos de energia), pressão 

sobre os recursos naturais, entre outros. 

 

Até à data existem vários tipos de materiais reciclados/renováveis alvo de estudos 

completos indicando as vantagens e desvantagens da sua aplicação, tanto a nível ambiental 

como de desempenho técnico.  

 

Aqueles que apresentam resultados mais estáveis e cuja aplicação está comprovada em 

alguns países, bastante desenvolvidos nesta matéria, são essencialmente (Edil, 2006): 

 

 Cinzas resultantes da incineração de resíduos 

 Cinzas e escórias resultantes da combustão de carvão (alto forno) 

 Pneus usados 
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Estes materiais podem substituir ou incorporar materiais para bases de pavimento, 

enchimento de taludes, muros de contenção, etc.   

 

Anteriormente já foram referidos os tipos de materiais usados numa infra-estrutura deste 

tipo. Actualmente já estão implantadas práticas eficientes de encaminhamento do material 

quando este já não tem qualquer tipo de função que tinha inicialmente, exemplo dos óleos 

usados, madeira, plásticos, cartão, papel e vidro, ou ainda os materiais ferrosos. Por isso, a 

utilização destes materiais facilmente recicláveis, são considerados no estado de referência.  

 

O que avaliamos efectivamente neste critério é qualquer outra prática de utilização de 

materiais recicláveis ou reutilizáveis ou que incorporem materiais reciclados ou reutilizados 

ou ainda que sejam facilmente renováveis (Quadro 4.12). 

  

 
Escala 

F E D C B A A+ A++ 

Quantidade de 

materiais originais 

que incorporam ou 

são substituídos por 

reciclados/renováveis 

(unid.) 

0-1   

2-3   

4-5   

6-9   

≥ 10  

 
Quadro 4.12 - Escala para C16: Materiais Reciclados e Renováveis 

 

Novamente distingue-se o projecto “Rugeley Bypass Phase 2”, dado que apresenta uma 

taxa de 82% de materiais usados reciclados ou que contêm materiais reciclados. 

 

Critério 17 – Materiais Certificados Ambientalmente / Materiais de Baixo Impacte 

 

O facto de considerar o uso de materiais certificados ou de baixo impacte é uma mais-valia 

para assegurar o bom desempenho ambiental de toda a infra-estrutura, dado que é 

assegurada a minimização de vários impactes envolvidos.  

 

Ao nível da certificação ambiental, a norma ISO 14020 define três tipos de rotulagem 

Ecológica: 
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 Tipo I – Rótulo Ecológico 

 Tipo II – Auto declaração ambiental 

 Tipo III – EPD (Environmental Product Declaration) 

 

O tipo considerado mais importante é o Rótulo Ecológico, seguido do tipo III (EPD) e por fim 

do Tipo II, a auto declaração. 

 

Para além da certificação, através de análises de ciclo de vida (definidas pela ISO 14040) é 

fácil obter o impacte ambiental dos materiais e definir o que o seu uso significa para o meio 

ambiente.  

 

Para determinar a escala de avaliação deste critério considerou-se a quantidade de 

materiais usados, em função da existência, ou não, de certificação dos mesmos.  

 

A rotulagem ecológica de materiais de construção não é muito usual no nosso país, excepto 

em materiais como as tintas (essencialmente de interiores), logo podemos definir que, na 

prática, nenhum material usado, num troço de 5 km de comprimento, possui rótulo ecológico 

ou qualquer outro tipo de certificação, e que uma situação optimizada seria a apresentação 

de provas em como cerca da maioria dos materiais usados são certificados (Quadro 4.13). 

 

 
 

Materiais 
Certificados 

Materiais Baixo 
Impacte 

% da Quantidade 

total de materiais 

usados 

0 E F 

25 C D 

50 A B 

≥ 75 A++ A+ 

 

Quadro 4.13 - Escala para C16: Materiais Reciclados e Renováveis 

4.8 Efluentes 

 

Critério 18 – Nível de Tratamento das Águas Drenantes 

 

Os efluentes que resultam da fase de operação são essencialmente constituídos pelas 

águas das chuvas. A sua escorrência origina descargas nas linhas de água presentes 

arrastando os poluentes depositados na via, cuja principal fonte é os veículos que transitam 

na estrada. Este factor contribui fortemente para a poluição, tanto de linhas de água como 

das águas subterrâneas, carregando-as essencialmente de metais pesados como o Pb, Cd, 
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Zn, etc, (ANEXO I.3). Esta será a componente mais forte que influencia este critério, no 

entanto é necessário ter também em conta as descargas residuais no estaleiro, na fase de 

construção. 

  

A drenagem deve ser devidamente planeada e, para além de drenagem superficial, como 

valetas e outras, propõem-se ter em conta drenagem longitudinal na base do pavimento 

para os elementos lixiviados.   

 

Para a definição da escala (Quadro 4.14) avalia-se a quantidade de efluentes sujeitos a 

tratamento em função do tipo de tratamento considerado. Como situação de referência 

considera-se a totalidade de drenantes sem tratamento, descarregados directamente na 

linha de água.  

 

Como boas práticas aconselha-se a instalação de bacias de retenção com operações 

primárias de decantação e retenção de SST. Para chegar a uma situação optimizada é 

necessário garantir o tratamento a todo o tipo de drenantes, privilegiando o tratamento no 

local em fito-etar’s.  
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 75 A +   A B C D E 25 

                 

 50                50 

                 

 25               75 

                  

 0                100 

             

 

Tipo de 
Tratamento 

Fito - Etar 
Fito- Etar 
ou ETAR 

ETAR 
Municipal 

Linha de 
Água   

 

Quadro 4.14 - Escala para C18: Nível de Tratamento de Águas Drenantes 
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4.9 Emissões Atmosféricas 

 

Critério 19 – Balanço do potencial de aquecimento global (Emissões GEE – 

Sumidores) 

 

As principais actividades, presentes numa rodovia, que contribuem para as emissões de 

GEE são o consumo de energia eléctrica e a queima de combustíveis e os impactes 

envolvidos já foram mencionados no primeiro capítulo. Este critério baseia-se na avaliação 

do balanço entre a produção e captação de CO2 no sistema rodoviário: 

 

)(
2

fixadoCarbonoSumidourosproduzidoCO  

 

Para definir a escala considera-se o CO2 equivalente produzido pelas fontes consideradas, 

avaliando a quantidade produzida (kg CO2/km.ano) e a taxa de captação (kgCOs/ha.ano) de 

carbono da envolvente (sumidouros). No final, acha-se a percentagem de CO2 captado em 

função do total de emissões registadas (Quadro 4.15). Como estado de referência 

consideramos que o CO2 captado é muito próximo do 0% do total de emissões produzidas. 

 

Para levar o sistema a um balanço que se aproxime do zero ou mesmo positivo (valores de 

captação superior ao total de emissões), é necessário começar por verificar a redução de 

emissões de GEE (avaliada na vertente de recursos, logo para atingir uma classe elevada 

neste critério, é necessário garantir uma classe elevada (>C) na avaliação do C10, por 

exemplo) e praticar medidas como a implantação de espécies arbóreas (medida também 

envolvida noutros critérios) que favoreçam o aumento de CO2 captado. 

 

Quadro 4.15 - Escala para C19: Balanço do potencial aquecimento global (Emissões GEE – 

Sumidores) 

  Escala   
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Essencialmente os sumidores mais eficientes são vegetação arbórea e, como foi 

mencionado anteriormente, as emissões provém de várias fontes, essencialmente na fase 

de operação, como o tráfego rodoviário e iluminação (electricidade), ou ainda veículos de 

manutenção. 

4.10 Resíduos 

 

Critério 20 – Produção de Resíduos 

 

Os materiais finais com origem nas várias actividades envolvidas na implantação de uma 

rodovia, caso não sejam reutilizáveis, são encaminhados para destino final que pode ser 

aterro, ou ainda deposição não controlada. É necessário criar uma lógica para que se 

reduza esta prática, pois traduz-se numa perda de recursos materiais, aumentado a pressão 

sobre o uso dos mesmos. O objectivo passa por aplicar o conceito dos 4 R’s – Reduzir, 

Reutilizar, Reciclar ou Recuperar. 

 

O plano de gestão de resíduos a nível nacional é definido pelo DL 178/2006, e tem como 

objectivo minimizar a produção de resíduos e assegurar uma linha de orientação para uma 

gestão sustentável. No entanto, face às limitações, tornou-se incontornável a criação de um 

regime jurídico próprio para os RC&D, presente no DL 46/2008 que entrou em vigor no mês 

de Junho do ano corrente.  

 

Assim, segundo (Borges, 2008) é essencialmente devido às suas características 

quantitativas (fracção produzida significativa) e qualitativas, (constituição não homogénea e 

fracções de dimensão variada com perigosidade variada), para além da dispersão 

geográfica e do carácter temporário que caracteriza uma obra. 

 

Um dos principais pontos de actuação deste diploma é a definição de responsabilidade, 

visto que passa a haver co-responsabilização de todos os intervenientes no Ciclo de Vida, 

excepto nos casos de se tratarem obras que não precisam de licença, nem são submetidas 

a Comunicação Prévia, em que o responsável é o Gestor de RSU, e no caso de 

impossibilidade de determinação do produtor, em que a responsabilidade passa para o 

detentor. 

 

Como modo de prova (artº 10º do Decreto-Lei acima referido), para assegurar o 

cumprimento dos princípios gerais de gestão de RC&D’s, surgem novos documentos como 

o Plano de Prevenção de Gestão de RC&D, para obras públicas e um registo de dados de 
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RC&D para obras particulares, definido no ANEXO II do presente decreto. Para além destes 

registos no ANEXO III, é definido o certificado de recepção enviado pelo operador de gestão 

de RC&D (artº 16º) como modo de prova do encaminhamento para gestão correcta. 

 

Este critério avalia a redução da produção de resíduos a ter em conta essencialmente na 

fase de projecto e na construção. Na primeira fase é essencial traçar metas a atingir através 

de técnicas e soluções que assegurem a reincorporação de resíduos ou que diminuam 

efectivamente a produção. Na fase de construção o principal é garantir a sensibilização e 

educação dos trabalhadores, de forma também que as técnicas sejam usadas de forma 

eficiente e se reduzam os desperdícios. 

 

Para a definição da escala considera-se como estado de referência o valor de resíduos 

gerados no ano anterior ao ano corrente (RAC – 1), por km de estrada construída pela 

empresa. Para medição é necessário definir a quantidade de resíduos produzidos por km de 

estrada construída e comparar com o valor de referência, achando a percentagem do total 

de resíduos do ano anterior a que é correspondente. 

 

Para atingir uma linha de boa prática é fundamental assegurar uma redução na ordem dos 

50%, garantindo obviamente políticas de reciclagem e valorização. Para atingir um sistema 

além da redução em obra, podem ser criadas medidas que envolvam outras construções ou 

mesmo outras empresas, como bom exemplo consideramos a criação de uma bolsa de 

materiais. 

 

  Escala 

  F E D C B A A+ A++ 

Quantidade 

Resíduos 

Produzida 

(% de total 

RAC – 1) 

100   

75   

50   

25   

0  

 

Quadro 4.16 - Escala para C20: Produção de Resíduos 

 

Seguindo a mesma lógica já aplicada a outros critérios, também se pode atingir a classe A, 

garantindo que a todos os resíduos produzidos são reutilizados, logo a produção é nula. 
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Critério 21 – Gestão de Resíduos Perigosos 

 

Um dos fluxos mais importantes gerados neste tipo de obras é o de óleos e emulsões da 

maquinaria, em que maior parte é definida como resíduos perigosos pelo código LER. Do 

contacto com estes podem surgir também determinados fluxos contaminados, impedindo 

maior parte das vezes a sua reutilização/reciclagem. 

 

O critério mede a política adoptada na gestão destes resíduos, considerando a redução da 

produção, condições usadas no armazenamento e também o destino final considerado. 

Logo, a forma de avaliação baseia-se na prova de avaliação destes factores, que pode ser 

realizada pela apresentação de documentação que indica as quantidades, as medidas 

aplicadas e o destino final praticado, que depende essencialmente dos empreiteiros. Como 

exemplo, as guias de transporte ou certificados de recepção do operador. 

 

Como estado de referência considera-se a prática de medidas insuficientes para garantir 

uma gestão correcta deste tipo de resíduos, sem verificar uma taxa de redução aceitável 

(medida em função dos resíduos perigosos produzidos por km de estrada construído, no 

ano anterior - % RPAc-1). Como medidas insuficientes consideram-se falhas no 

armazenamento ou de encaminhamento, por exemplo. Uma situação optimizada verifica-se 

quando há uma redução elevada na produção de resíduos perigosos e mesmo os que se 

verificam são alvo de valorização no local, como um tratamento prévio com vista à 

reutilização ou reciclagem, inclusivamente em obra. 

   

 

Valorização 

Boas Práticas 
 Práticas não 
suficientes 

Resíduos 

Perigosos 

Produzidos (% do 

total RPAc-1) 

75-100 D E 

50-75 B C 

25-50 A+ A 

0 - 25 A++ A+ 

 

 

Quadro 4.17 - Escala para C21: Gestão de Resíduos Perigosos. 
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4.11 Fontes de Ruído 

 
Critério 22 – Fontes de Ruído para o Exterior 

 

As rodovias são responsáveis pela emissão de elevados níveis de ruído na fase de 

operação devido, essencialmente, ao tráfego rodoviário. Na fase de construção o ruído 

provém do uso de maquinaria e ainda de determinadas actividades, como o uso de 

explosivos. É por isso essencial haver uma profunda atenção no que respeita aos níveis 

sonoros, e tomar uma atitude preventiva de forma a diminuir a poluição sonora existente, 

altamente prejudicial à saúde humana.  

 

O regulamento Geral do Ruído (DL 9/2007) define que os níveis de ruído aceitáveis para 

zonas habitadas devem ser inferiores a 53 dB(A), durante o dia, e 43 dB(A), durante a noite, 

enquanto que em zonas mistas considera-se como limite diurno os 63 dB(A) e nocturno 53 

dB(A). 

 

A definição do critério baseia-se na avaliação das fontes de ruído existentes no local. Na 

fase de projecto, é necessário assegurar que estas serão minimizadas em obra pelo uso de 

equipamentos com potência sonora reduzida, aplicação de técnicas de construção menos 

ruidosas junto com um planeamento eficiente para que as ais ruidosas não sejam todas 

usadas na mesma altura, e protecção acústica caso se verifique proximidade de receptores 

sensíveis. Para além disso é essencial a elaboração de um projecto de monitorização que 

identifique os pontos mais críticos e trace, aproximadamente, a situação que se verificará 

após a implantação da infra-estrutura.  

 

Considera-se como estado de referência a verificação de um plano geral de monitorização 

de ruído (PGMR) desde a situação de referência até ao horizonte de projecto, com avaliação 

assídua na fase de construção (Quadro 4.18). 

 

A aplicação de medidas de protecção acústica, como aplicação de barreiras, uso de 

pavimento betuminoso modificado de Borracha (BMB), isolamento acústico de 

equipamentos, revestimento vegetal como barreira atenuante de ruído, etc., permitem uma 

melhoria no desempenho ambiental da rodovia, no entanto, é praticamente impossível 

anular por completo as fontes de ruído. Por isso, para atingir uma linha de boa prática, 

classe de desempenho A, é necessário, para além das várias medidas tomadas verificar 

uma classe elevada no critério que avalia os Níveis Sonoros (C27> B). 
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Soluções 

Escala 

 F E D C B A A+ A++ 

M
in

im
iz

a
ç
ã

o
 

d
a
s

 F
o

n
te

s
 

d
e
 R

u
íd

o
 PGMR   

PGMR + 1 Medidas   

PGMR + 2 Medidas   

PGMR + 3 Medidas   

 

Quadro 4.18 - Escala para C22: Fontes de Ruído para o Exterior 

   

4.12 Qualidade do Ar 

 

Critério 24 – Níveis de qualidade do ar nas zonas habitadas (PM10) 

 

As PM10 são partículas de diâmetro médio inferior a 10 microns e são um dos principais 

poluentes com efeitos na saúde humana. A sua dimensão permite que sejam inaláveis com 

consequências graves no sistema respiratório, atribuindo-se a elas a responsabilidade do 

aumento de doenças como a bronquite asmática. Para além disso é de notar também os 

efeitos causados devido à sua deposição, danificando as superfícies pintadas, no caso do 

património construído (APA, 2008). 

 

Os valores limite e margens de tolerância para as partículas em suspensão estão presentes 

no ANEXO III do DL 111/02 (ANEXO I.4). As metas a atingir até ao ano de 2010 definem 

que o valor limite diário é de 50 μg/m3 (a não exceder mais de sete vezes em cada ano civil), 

com margem de tolerância a definir, e o valor limite anual é de 20 μg/m3, em que a margem 

de tolerância deve ser de 0%.            

 

Para uma participação do sistema rodoviário na melhoria da qualidade do ar, sem 

considerar os utilizadores (principal fonte) é essencial considerar na fase de projecto as 

condições atmosféricas da zona (brisas e gradiente térmico) para conhecer a forma de 

dispersão dos poluentes e prever impactes, e para além disso estudar a situação de 

referência, influenciada pela presença de indústrias e outros que possam afectar a 

qualidade do ar (Impactes cumulativos). No entanto, se forem considerados veículos é 

essencial fazer estudos de tráfego que, provavelmente aumentam até ao ano horizonte 

influenciando, de forma negativa, a qualidade do ar no futuro. 
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As principais medidas a ser tomadas nas principais fases do projecto são: evitar 

levantamento de poeiras (Construção), tanto ao nível das práticas como das técnicas ou 

ainda do tipo de maquinaria, recorrendo, no mínimo, a aspersão frequente de água em 

zonas criticas; planos de monitorização da qualidade do ar (definidos em fase de Projecto); 

diminuição da velocidade limite (ANEXO I.4) (Operação), entre outras. 

 

A definição da escala baseia-se na ferramenta usada para a avaliação da qualidade do ar – 

Índice de Qualidade do Ar. A sua classificação varia de Muito Bom a Mau e também tem 

ligação com os valores apresentados no parágrafo acima (Quadro 4.19). 

 

Poluente em 
causa / 

Classificação 

CO NO2 O3 PM10 SO2 

Min Máx Min Máx Min Máx Min Máx Min Máx 

Mau 10000 ----- 400 ----- 240 ----- 120 ----- 500 ----- 

Fraco 8500 9999 220 399 180 239 50 119 350 499 

Médio 7000 8499 140 219 120 179 35 49 210 349 

Bom 5000 6999 100 139 60 119 20 34 140 209 

Muito Bom 0 4999 0 99 0 59 0 19 0 139 
 

NOTA: Todos os valores anteriormente indicados estão em µg/m3 

 

Quadro 4.19 – Classificação do Índice de Qualidade do Ar (PM10) proposto para o ano 2008  
(Fonte: APA) 

 

Como situação de referência (Quadro 4.20) considera-se um nível de qualidade do Ar 

Fraco, para as partículas, mas perto do nível mínimo. Acima de uma classe C e para atingir 

classes de IQar elevadas é necessário verificarem-se medidas de boas práticas, algumas já 

descritas em cima. 

 

  Classificação IQar 

  Fraco Médio Bom Muito Bom 

PM10 

Niv. Max F D B A+ 

Niv. Min E C A A++ 

 

Quadro 4.20 - Escala para C24: Níveis de qualidade do ar nas zonas habitadas (PM10) 

 

É evidente que o que realmente interessa, e que já foi referido, é que o estado depois da 

implantação da infra-estrutura seja praticamente igual ou muito perto da situação que se 

verificava sem a infra-estrutura (classe A). Sendo assim, caso não se verifique, mesmo que 
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estejamos perante níveis de quantidade de partículas bons ou médios, a classe diminui, 

dado a situação geral verificada ser pior que a original. Pela mesma ordem de ideias, para 

que o sistema atinja as classes mais elevadas (A+ e A++), é necessário verificar-se uma 

melhoria face ao estado natural. 

 

Critério 25 – Níveis de qualidade do ar nas zonas agrícolas e naturais 

 

De todos os poluentes que provêem do tráfego, aqueles que apresentam maior influência 

sobre as zonas naturais são, não só as PM10 (descritas anteriormente), mas também o SO2 

(Dióxido de Enxofre), NO2 (Dióxido de Azoto) e ainda o O3 (Ozono). O SO2 é um poluente 

acidificante, tal como o NO2, e essa característica confere-lhes a capacidade de acidificar 

zonas naturais, como águas de lagos, levando à sua alteração grave e por consequência do 

ecossistema lá presente. Para além disso danificam também os tecidos vegetais e as infra-

estruturas, essencialmente metálicas. No caso do O3, este é mesmo responsável por perdas 

agrícolas e danos na vegetação, essencialmente em espécies mais sensíveis, como o caso 

do Pinus Alepensis. 

 

Tal como para as partículas, o DL 111/02 estabelece os os valores limite e margens de 

tolerância para o SO2 e NO2, segundo os ANEXO I e ANEXO II, do mesmo diploma, 

respectivamente. Para o primeiro, é definido um valor limite para a protecção de 

ecossistemas de 20 μg/m3, registados em período de ano civil ou no período de Inverno (1 

de Outubro a 31 de Março), e para o NO2, tal como para todos os óxidos de enxofre (NOx), 

são definidos 30 μg/m3 como valor limite anual para protecção da vegetação. 

 

Quanto ao O3, no DL 320/03 é onde são estabelecidos os objectivos de longo prazo, os 

valores alvo, os limiares de alerta e informação ao público para as concentrações deste 

poluente no ar ambiente (ANEXO I.4). Para a vegetação, o parâmetro de medição é o 

ATO40, expresso em [(μg/m3).h], e o valor limite estipulado a atingir em 2010 está nos 

18000 (μg/m3).h. 

 

A escala é definida de forma ligeiramente diferente da anterior, apenas porque o IQar deixa 

de ser considerado uma boa referência. Baseada nos valores apresentados anteriormente, é 

aplicado o método da comparação com a situação actual, antes do projecto, designada 

como a situação de referência (Quadro 4.21). A partir daqui se a situação evoluir de forma 

negativa, ou seja, se todos os níveis de poluentes considerados aumentarem e não forem 

tomadas medidas para evitar, a avaliação tende a piorar. Pelo contrário se, mesmo com a 

presença da infra-estrutura a qualidade do ar for a mesma, não se verifica alteração logo 
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classifica-se como A, e para atingir classes A+ e A++ é necessário garantir que os valores 

destes poluentes melhoram face à situação de referência, o que significa que a implantação 

desta infra-estrutura não só não traz alterações como ainda contribui para a melhoria da 

qualidade do ar. 

 

Análise situação 

após implantação 

do projecto 

Escala 

F E D C B A A+ A++ 

Pior   

Igual    

Melhor  

 
 

Quadro 4.21 - Escala para C25: Níveis de qualidade do ar nas zonas agrícolas e naturais 

 
Esta escala também pode ser aplicável, como escala alternativa, ao critério anterior. Quanto 

às boas práticas adoptadas, não são muito comuns, mesmo a nível internacional, pelo que 

uma monitorização eficiente dos poluentes e outras medidas referidas para o C24 são 

aplicáveis, no entanto é necessário desenvolver soluções que actuam directamente na 

fonte, neste caso o tráfego, que está fora do âmbito desta análise.  

4.13 Micro Clima 

 

Critério 26 – Efeitos micro climáticos 

 

No caso de uma infra-estrutura rodoviária, os efeitos no microclima podem ser de várias 

ordens, dependendo da região. Dadas as suas características, a área de pavimento passa a 

estar completamente exposta ao sol, aumentando a temperatura e alterando outros factores. 

Ao contrário, existem também as áreas que passam a ficar permanentemente à sombra, 

como as que são sombreadas pelos viadutos que possam existir em determinada extensão 

de estrada.  

 

As principais medidas a serem tomadas passam por um bom projecto e estudo de 

alternativas caso a via em questão apresente troços que verifiquem danos para o clima das 

comunidades locais. 

 

Para a definição da escala para este critério (Quadro 4.22), consideram-se os efeitos do 

sombreamento pois, como acima referido, as áreas afectadas estão, normalmente, em 
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estado completamente natural, e os efeitos micro climáticos tomam maior proporção. A 

presença de extensão em viaduto é usual para vencer a morfologia do terreno, no entanto 

deve-se promover alternativas, que podem são melhores, mas possibilitam uma intervenção 

para promover o estado natural, invés ao viaduto. Logo, a avaliação escolhida baseia-se no 

estudo de depressões topográficas no traçado e a existência de viaduto ou não nesses 

vales. 

   

  Escala 

  F E D C B A A+ A++ 

Nº Viadutos/ 

Áreas 

Sombreadas 

(% nº total de 

vales no 

traçado) 

100   

75   

50   

25   

~0  

Quadro 4.22 - Escala para C25: Níveis de qualidade do ar nas zonas agrícolas e naturais 

 
No entanto, a partir de uma classe C, é necessário ter em conta também a zona afectada, 

pois se for de extrema importância e se comprovar que o estado natural vai ser afectado 

permanentemente, causando danos irreversíveis e que podem até ter outras repercussões, 

o facto de existirem poucos viadutos em relação aos que poderiam existir não pode 

significar uma escala acima de A.  

 

Outra abordagem também para a situação em que não se verifica a existência de nenhum 

viaduto, exactamente por não haver depressão no terreno que justifique, é avaliada com 

classe A, pois o traçado escolhido já por si não cria áreas sombreadas, no entanto não 

mantém, mas também não melhora em relação à situação em que não existe infra-estrutura. 

     

4.14 Nível Sonoro 

 

Critério 27 – Níveis Sonoros 

 

No C22 já foi falado dos impactes ao nível da poluição sonora e das medidas que podem ser 

tomadas. Este critério, por sua vez, visa avaliar efectivamente os níveis de ruído registados 

na envolvente à área de implantação da rodovia. 

 



53 

Sabendo que sem tomar as medidas necessárias, ou mesmo que sejam tomadas, 

normalmente com a presença de uma estrada os níveis de ruído vão sempre aumentar face 

à situação inicial. Logo já é um grande progresso se verificarmos que na envolvente os 

níveis registados não ultrapassam a legislação em vigor (valores de Leq aceitáveis). Assim, 

como estado de referência consideramos que todos os pontos de medição (maioria são 

normalmente junto a edifícios, habitacionais ou de serviços, designados como receptores 

sensíveis) os níveis legais são ultrapassados (Quadro 4.23). 

 

  Escala 

  F E D C B A A+ A++ 

 

Níveis 

Sonoros (% 

Pontos de 

Medição Leq 

aceitáveis) 

0   

25   

50   

75   

100  

 

Quadro 4.23 - Escala para C27: Níveis Sonoros 

4.15 Riscos 

 

Critério 28 – Controlo dos Riscos 

 

Este tipo de infra-estruturas pode expor o meio ambiente a riscos elevados de 

contaminações, já que os acidentes rodoviários podem originar derrames de produtos 

perigosos na via. Para isso existem as bacias de retenção, ligadas ao sistema de drenagem, 

para onde são encaminhados os drenantes contaminados e podem evitar uma catástrofe 

ambiental. 

 

Assim, a avaliação deste factor centra-se na avaliação das bacias (Quadro 4.24), 

consideradas o principal factor de protecção do risco de contaminação de águas 

subterrâneas, mas principalmente das superficiais, presentes na envolvente de uma rodovia. 

Como estado de referência considera-se a existência de bacias de retenção, mas apenas a 

proteger linhas de água principais nesse troço, mas não a totalidade.  
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Bacias de Retenção Escala 

Estado 
Local (Linhas de 
Água protegidas) 

F E D C B A A+ A++ 

Inexistente 
ou Inactiva 

Todas   

Existente 

Algumas l.a. 
princ. 

  

Todas l.a. princ.   

Todas l.a. princ. + 
alg. secundária 

  

Todas l.a. 
existentes 

  

 

Quadro 4.24 - Escala para C28: Controlo dos Riscos 

 

Para além de acidentes por derrames, existem outros tipos de acidentes, logo é necessário 

avaliar as medidas de minimização em relação aos principais riscos associados, como 

poluição do ar, p.e.   

4.16 Relações com a Comunidade 

 

Critério 33 – Fragmentação 

 

Tal como a fragmentação de habitats, e de notar que uma estrada pode fragmentar uma 

localidade ou populações vizinhas, diminuindo possibilidade de interacção e de actividades 

sem perigo para os habitantes. 

 

Assim, habitualmente são criadas passagens superiores que permitem pessoas atravessar 

sem perigo. No entanto, o objectivo deste critério é avaliar além da presença destas 

passagens (considerada como situação de referência), ou seja, se para além de, 

inevitavelmente, uma rodovia fragmentar uma localidade, são criadas alternativas, 

aproveitando a infra-estrutura, como ciclo vias ou espaços verdes, áreas de lazer para as 

populações, ao longo da estrada (ANEXO I.5), de forma a promover a ligação e interacção 

entre populações através de, por exemplo, uma ecovia (GreenHighways, 2008). 

 

Assim a escala definida para este critério (Quadro 4.25) avalia a situação depois da 

implantação da infra-estrutura do ponto de vista da população. Para atingir uma classe A 

define-se que é necessário que 50% das ligações entre as margens da estrada não sejam 

simples passagens superiores, mas sim que sejam planeadas com diferentes usos para a 
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população. Denomina-se qualquer solução sustentável referida anteriormente de ligação 

verde. 

 

Passagens Existentes Escalas 

Quantidade Tipo F E D C B A A+ A++ 

100 % P. Superiores 
  

75% P. Superiores 
  

25% 
Ligações 
Verdes 

50% P. Superiores 
 

 

50% 
Ligações 
Verdes 

 
Quadro 4.25 - Escala para C33: Fragmentação 

 
Para atingir classes de A+ e A++, é necessário verificar que mais de 50% das passagens 

são ligações verdes proporcionando uma qualidade de vida para as populações melhor do 

que a que existia antes da implantação da infra-estrutura. 

 

4.17 Gestão Ambiental 

 
Critério 35 – Programa de Gestão Ambiental 

 

O objectivo deste critério é avaliar se, durante todo o seu ciclo de vida, a infra-estrutura 

possui uma gestão ambiental clara e eficiente. Para que tal se verifique é necessário ter em 

conta os intervenientes directos no seu ciclo de vida. O dever da empresa responsável 

(concessionária) por esta rodovia é assegurar (para além dela mesma) que a totalidade, ou 

grande parte das empresas envolvidas nas diferentes fases do ciclo de vida da infra-

estrutura sejam certificadas ou caminhem no sentido da certificação em sistemas de gestão 

ambiental. Com esta função, será o motor de um novo mercado e surgirá motivação nas 

empresas para atingirem a certificação de forma a ganharem um lugar de preferência nesse 

mesmo mercado.  

Uma gestão ambiental eficiente é um critério importantíssimo de desempenho ambiental de 

qualquer produto. No entanto, no meio da construção por vezes é complicado implantar 

práticas de gestão exequíveis e, principalmente, que sejam efectivamente cumpridas. Por 

isso, foi desenvolvido um sistema de gestão ambiental por níveis (Pinheiro, 2007c), 
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evoluindo em 3 patamares até chegar ao quarto, no qual já está praticamente apto para a 

certificação segundo a ISO 14001.   

 

A escala será definida pela avaliação da situação segundo esses níveis, da empresa 

concessionária, em fase de projecto, considerando as medidas tomadas na gestão 

ambiental para a fase de obra; das empresas responsáveis pelas empreitadas e 

subempreitadas, na fase de construção; e por todas as empresas de manutenção e outras, 

envolvidas na fase de operação. Considerando uma avaliação global, como situação de 

referência define-se que maioria das empresas envolvidas, em todas as fases, não possui 

uma gestão ambiental implementada ou possui mas não suficiente, e também não se 

apresenta em condições para atingir a certificação (Quadro 4.26).   

 

 
Escala 

F E D C B A A+ A++ 

Situação 

da Gestão 

Ambiental 

S/Gestão   

Nível I   

Nível II   

Nível III   

ISO 14001   

 

Quadro 4.26 - Escala para C35 – Programa de Gestão Ambiental. 
 

Uma classe A é atingida quando a maioria das empresas atingem certificação segundo a 

ISO 14001, no entanto para atingir classe mais elevadas de A+ ou A++ é necessário que o 

cumprimento da gestão esteja mais à frente do que o que foi designado, ou seja, que o 

plano de gestão para além de cumprido, seja ultrapassado com planos de actuação mais 

ambiciosos. A avaliação para estas classes não é válida sem que seja acompanhada de 

uma boa classe de desempenho para o critério seguinte (C36) referente à proactividade 

ambiental. Em vez disso, se for implementado e certificado um sistema de gestão ambiental 

da própria infra-estrutura é possível também atingir uma classe A++. 
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Capítulo 5. Casos de Estudo 

 

5.1 Alargamento 2x3 vias do Sub-Lanço Coina/Palmela/Setúbal (Nó A2/A12) da A2, 

Auto-Estrada do Sul 

5.1.1 Apresentação da Infra-Estrutura 

 

A A2 – Auto-Estrada do Sul, é definida no Plano Rodoviário Nacional (PRN), aprovado pelo 

Decreto-Lei 222/98, de 17 de Julho, com as alterações introduzidas pela Lei nº98/99, de 26 

de Junho, e pelo Decreto-Lei nº182/2003, de 16 de Agosto, como Rede Nacional 

Fundamental, constituída por itinerários principais (IP) que asseguram a ligação rodoviária 

entre os centros urbanos com influência supra distrital e destes aos principais portos, 

aeroportos e fronteiras. O sublanço em estudo integra o IP 7 e os volumes de tráfego 

perspectivados em termos de valor médio diário anual (TMDA) superaram já os 35 000 

veículos. Este valor é apontado na alínea a) do nº 1 da Base XXVII do Decreto-Lei 294/97, 

de 24 de Outubro, Base da Concessão e Exploração das Auto-Estradas pela BRISA, S.A., 

determinante para a necessidade de construção de mais uma via em cada sentido de 

circulação (MYOSOTIS, 2006). 

 

A extensão total do sublanço é de 12,9 km divididos em dois sublanços entre 

Coina/Palmela, do km 24+220 até ao km 35+400 da A2, e ou outro sublanço 

Palmela/Setúbal (Nó A2/A12), do km 25+400 até ao km 36+575.  

 

Principais Informações da Obra 

Proponente Brisa, S.A. 

Adjudicatário Consórcio Contacto/ Gabriel Couto 

Investimento ~36,1 Milhões de Euros 

Inicio da obra Setembro 2008 

Duração aproximada 20 Meses 

Conclusão Prevista Março de 2010 

 

Quadro 5.1 – Principais informações da Obra do sublanço Coina/Palmela/Setúbal (NóA2/A12) 
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5.1.2 Processo de Avaliação 

 

Até à data do processo de avaliação o caso de estudo encontrava-se em fase de projecto. A 

documentação foi obtida na sede da Brisa – Engenharia e Gestão, S.A., gentilmente cedida 

pela Engª Margarida Apetato, no mês de Julho, e a sua consulta para obtenção dos dados 

necessários foi feita durante o mês de Julho e Agosto do ano corrente. 

5.1.3 Avaliação 

 

Da análise da documentação disponível surge a avaliação apresentada no Quadro 5.2, 

brevemente justificada no sub capítulo seguinte. 

 

LOCAL E INTEGRAÇÃO 

 

No que respeita ao Ordenamento do Território (C1), este caso não apresenta qualquer 

contribuição na gestão do território, pois para além de se tratar de um alargamento numa 

zona, na maioria, já bastante urbanizada, não apresenta alterações no traçado base que 

colabore na organização do desenvolvimento urbano. Por não apresentar qualquer tipo de 

contribuição mantém-se no estado de referência. 

 

Quanto à Área Ocupada (C2) a classificação encontra-se entre o D e C. No que respeita às 

áreas impermeabilizadas são 3 componentes: as bermas (direita e esquerda), o separador 

central e a faixa de rodagem, ou seja neste ponto a classificação é equivalente ao estado de 

referência que melhora quando se apontam medidas de minimização previstas no EIA 

(ANEXO II) baseadas no revestimento vegetal (C). No entanto, verifica-se uma alteração 

negativa em relação ao estado inicial, pois o separador central passa a ser d tipo “new 

jersey” o que significa que será impermeabilizado, logo a classificação mais apropriada será 

D/C.  

 

No que respeita à Preservação de Ecossistemas Relevantes e Biodiversidade (C5) 

verifica-se a afectação de espécies arbóreas autóctones – Sobreiros. Contabilizaram-se três 

áreas afectadas nos cerca de 12 quilómetros de estrada implantados pelo que surge uma 

classificação base de C, que melhora um nível devido à implantação de uma medida de 

minimização que promove a compensação das espécies perdidas, pela implantação de um 

número de árvores superior em 25%, tal como o disposto no Ponto 2 do artº 8º do Decreto – 

Lei nº 169/2001.  
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VERTENTES ÁREA CRITÉRIO Nº C AVALIAÇÃO OBSERVAÇÕES 

L
O

C
A

L
 E

 I
N

T
E

G
R

A
Ç

Ã
O

 

SOLO 

Ordenamento do Território 1 E Não se verifica contribuição para o ordenamento do território 

Área Ocupada 2 D/C 
Faixa, Bermas e separador central impermeabilizados, no entanto são garantidas medidas de revestimento 
vegetal (Medida 21 em ANEXO II) 

ECOSSISTEMAS NATURAIS 

Preservação de Ecossistemas Relevantes e 
Biodiversidade 

3 B 
São afectadas 3 áreas de sobreiro, espécie protegida (1/4) . Implementadas medidas de Compensação, 
mas não no local. (Medida 31 em ANEXO II) 

Fragmentação de Habitats 4 E 100% de passagens hidráulicas.  

PAISAGEM Integração Local 5 E Não são consideradas práticas que promovam este critério 

ARQUEOLOGIA E 
PATRIMÓNIO CULTURAL 

Protecção e Valorização do Património 6 A Não existem bens afectados. Previstos os acompanhamentos arqueológicos em obra 

ACESSIBILIDADE / 
TRANSPORTE 

Intermodalidade  7 E Não são consideradas práticas que promovam este critério 

 Privilegiar mobilidade de baixo impacte   8 E Não são consideradas práticas que promovam este critério 

R
E

C
U

R
S

O
S

 

ENERGIA 

Energia Incorporada 9 - Informação não foi suficientemente consistente para uma avaliação deste critério 

Balanço de Energia 10 - Informação não foi suficientemente consistente para uma avaliação deste critério  

Eficiência dos equipamentos 11 - Informação não foi suficientemente consistente para uma avaliação deste critério 

ÁGUA 

Consumos de água espaços comuns e exteriores 12 E Não são consideradas práticas que promovam este critério 

Gestão das águas locais (superficiais e 
subterrâneas) 

13 C 

Informação insuficiente acerca da qualidade da drenagem, no entanto está definido um projecto próprio 
que visa redimensionar as infra-estruturas existentes e verifica-se a aplicação de boas práticas, como o 
revestimento vegetal; planos de monitorização; etc. (Medidas de minimização associadas aos Recursos 
Hídricos (ANEXO II)   

MATERIAIS 

Consumo de materiais 14 - Informação não foi suficientemente consistente para uma avaliação deste critério 

Materiais Locais 15 - Informação não foi suficientemente consistente para uma avaliação deste critério 

Materiais reciclados e renováveis 16 - Informação não foi suficientemente consistente para uma avaliação deste critério  

 
Materiais certificados ambientalmente/ materiais 
de baixo impacte 

17 - Informação não foi suficientemente consistente para uma avaliação deste critério 

C
A

R
G

A
S

 

EFLUENTES Nível de tratamento das águas (drenantes) 18 D 
As águas provenientes da plataforma são descarregadas directamente nas linhas de água, no entanto é 
considerado o revestimento vegetal com espécies que possam funcionar como filtros naturais, como 
explicito na Medida 16 enunciada no ANEXO II.  

EMISSÕES ATMOSFÉRICAS 
Balanço do potencial aquecimento global 
(Emissões de GEE – Sumidores) 

19 E Não há qualquer contribuição, nesta fase, no sentido de reduzir as emissões atmosféricas.  

RESÍDUOS 

Produção de Resíduos 20 E 
Não foi encontrada nenhuma informação suficientemente consistente para provar haver acções previstas 
que influenciem a quantidade de resíduos produzida. 

Gestão de resíduos perigosos 21 D 
Não são registadas provas para a redução da produção, no entanto nesta fase são consideradas boas 
práticas a aplicar na gestão de resíduos perigosos. 
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VERTENTES ÁREA CRITÉRIO Nº C AVALIAÇÃO  

CARGAS FONTES DE RUÍDO Fontes de ruído para o exterior 22 D/C 
Verifica-se a implementação de um PGMR e são definidas medidas de minimização de ruído, aplicadas 
apenas à área de estaleiro (Medida 25 – ANEXO II).  

 
POLUIÇÃO TÉRMICA E 

LUMINOSA 
Efeitos térmicos (ilha de calor) e luminosos 23 - Informação não foi suficientemente consistente para uma avaliação deste critério 

Q
U

A
L

ID
A

D
E

 D
O

 

A
M

IB
IE

N
T

E
 QUALIDADE DO AR 

Níveis de qualidade do ar nas zonas habitadas 
(PM10) 

24 - Informação não foi suficientemente consistente para uma avaliação deste critério 

Níveis de qualidade do ar nas zonas agrícolas e 
naturais 

25 - Informação não foi suficientemente consistente para uma avaliação deste critério 

MICROCLIMA Efeitos micro climáticos 26 A Não existem viadutos no traçado. 

NIVEL SONORO Níveis Sonoros/Isolamentos Acústicos 27 - Informação não foi suficientemente consistente para uma avaliação deste critério 

 RISCOS Controlo dos Riscos 28 E Inexistência de bacias de retenção com tratamento. 

IN
T

E
R

A
C

Ç
Ã

O
 E

 

D
U

R
A

B
IL

ID
A

D
E

 

DURABILIDADE 

Adaptabilidade 29 D Bermas direitas dimensionadas de forma a possibilitar o alargamento para 2x4 vias quando necessário 

Durabilidade 30 - Informação não foi suficientemente consistente para uma avaliação deste critério 

RELAÇÕES COM A 
COMUNIDADE 

Contributo desenvolvimento social 31 E Não são consideradas práticas que promovam este critério 

Contributo desenvolvimento cultural 32 E Não são consideradas práticas que promovam este critério 

Fragmentação 33 E 100% das passagens são as típicas passagens superiores. 

 Amenidades e interacção com a comunidade 34 - Informação não foi suficientemente consistente para uma avaliação deste critério 

G
E

S
T

Ã
O

 

A
M

B
IE

N
T

A
L

 

E
 

IN
O

V
A

Ç
Ã

O
 

GESTÃO AMBIENTAL 

Programa de gestão ambiental 35 -/B 
Informação não foi suficientemente consistente para uma avaliação deste critério a nível global de todo o 
ciclo de vida, no entanto é possível uma avaliação na fase de projecto, dado que a Brisa possui certificação 
e por isso tem definidos planos de gestão ambiental nas várias áreas que apresenta no EIA. 

Proactividade da gestão ambiental 36 E Não são consideradas práticas que promovam este critério 

 INOVAÇÃO Inovações de práticas, soluções ou integrações 37 E Não são consideradas práticas que promovam este critério 

 

Quadro 5.2 - Quadro de Avaliação LiderA [A2 – Sublanço Coina/Palmela/Setúbal (Nó A2/A12)]



61 

Para a Fragmentação de Habitats (C4) Na avaliação do tipo de ligações entre as bermas, 

ao longo da via, conclui-se que esta infra-estrutura apenas contém passagens hidráulicas, 

que sofrem um alongamento, piorando o desempenho medíocre que têm inicialmente, pelo 

que a avaliação é E.   

 

Foram identificados dois sítios arqueológicos Camarral 1 e 2, no entanto encontram-se a 

mais de 50 metros do local que será intervencionado e a distância suficiente para não sofrer 

qualquer alteração de notar, pelo que se considera que esta infra-estrutura não afecta bens 

patrimoniais ou culturais de interesse, conclusão da qual resulta um óptimo nível de 

classificação para a Protecção e Valorização do Património (C6) – A. 

 

Para os critérios da área da Acessibilidade / Transporte (C7 e C8) verifica-se uma 

classificação equivalente ao estado de referência visto que não foram disponibilizados 

elementos que provassem a adopção de boas práticas. 

 

RECURSOS 

 

No âmbito da Energia (C9, C10 e C11) não foi possível recolher informação consistente e 

suficiente que permita a sua avaliação.  

 
No que respeita ao consumo de água, no caso dos Espaços Exteriores e Comuns (C12), 

não são consideradas medidas, logo é atribuído o nível equivalente ao de referência. Para a 

Gestão de Águas Superficiais e Subterrâneas (C13) não existiu informação 

suficientemente consistente para a avaliação da drenagem, no entanto são verificadas 

várias medidas de minimização do impacte nos recursos hídricos (ANEXO II), dando ênfase 

à desobstrução dos órgãos de drenagem, e limpeza (M12 e M14), periódicas, programas de 

monitorização da qualidade da água (M18), impermeabilização dos locais onde se realizam 

operações com potenciais contaminantes (M13), e ainda uso de espécies próprias, para 

minimizar os efeitos de erosão à saída das PH’s, funcionando também como filtro biológico 

para poluentes provenientes da plataforma (M16). Assim, considera-se uma classificação C. 

 

Os critérios relativos aos materiais usados não possuem classificação devido à falta de 

informação acerca de consumos ou tipos de materiais usados. Nas medidas de minimização 

constantes no EIA também não é referida esta área. 
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CARGAS 

 

A situação de referência (E) para o nível de tratamento das águas drenantes (18) é 

definida por um nível de tratamento nulo, ou seja, as águas provenientes da plataforma são 

directamente encaminhadas para a linha de água mais próxima. No entanto, neste caso, 

para além desta situação verifica-se a aplicação prevista de uma boa prática relacionada 

com este critério, enunciada no EIA, medida 16 (ANEXO II): 

 

“…usar espécies adaptadas a condições húmidas, por um lado, e por outro que possam 

funcionar como filtros naturais às eventuais concentrações de poluentes das escorrências 

da plataforma da via.”  

 

E assim, a classificação final melhora um nível em relação ao estado de referência – D. De 

destacar ainda, para além de não se considerar relevante para uma alteração da 

classificação, medidas previstas para a gestão ambiental em obra, a aplicar no estaleiro, 

como: “Os efluentes provenientes das oficinas, do depósito de combustíveis, ou outros 

locais, uma vez que possuem características oleosas, devem ser encaminhados para um 

separador de hidrocarbonetos, antes de descarregados no sistema de tratamento” 

 

No que respeita às emissões atmosféricas (C19) e à produção de resíduos (C20), a 

classificação final é equivalente ao estado de referência. Para o C19 não se verifica 

nenhuma medida prevista no sentido da optimização das emissões atmosféricas envolvidas 

nas várias fases deste projecto, ou seja, na avaliação dos sumidouros, só se poderá avaliar 

posteriormente a contribuição das espécies já presentes neste troço, salientando que 

inclusivamente se verifica o abate de espécies que potenciais contribuidoras na captação de 

carbono. Para além da avaliação do local, também neste âmbito não estão previstas 

medidas compensatórias implementadas fora do local. 

 

No que respeita ao C20, tal como para as emissões, não se encontrara qualquer prova que 

indique que é possível se verificar uma a redução na produção de resíduos, a não ser um 

ponto definido no plano de gestão ambiental a aplicar em obra, no âmbito das acções 

formativas que deverão ser implementadas pelo adjudicatário: “Sensibilização dos 

trabalhadores para o controlo da produção de resíduos, bem como o destino final adequado 

para os diversos tipos de resíduos.”, mas que não é considerado relevante para uma 

classificação superior. 
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Para a gestão de resíduos perigosos (C21), tal como para os resíduos em geral, não se 

verificam medidas para a redução da produção, no entanto, é formulado um procedimento 

de gestão de resíduos perigosos e é prevista a aplicação de boas práticas em obra, ao nível 

do estaleiro, como por exemplo: 

 

 “O armazenamento temporário de resíduos perigosos (como é o caso dos óleos usados) 

será realizado em superfície impermeabilizada, coberta e com bacia de retenção de 

derrames” 

 

 “Colocação de uma plataforma impermeabilizada para as acções de manutenção de 

veículos/máquinas, abastecimento de combustíveis e mudança de óleos, de forma a 

garantir a prevenção de riscos de contaminação dos solos e dos recursos hídricos, 

garantindo que seja possível efectuar a recolha e armazenagem dos resíduos 

produzidos (efluentes); 

 

Assim, obtém-se uma classe acima do estado de referência – D – para avaliação deste 

critério. 

 

Na avaliação de fontes de ruído para o exterior (C22) verifica-se a implementação de um 

plano geral de monitorização de ruído (Medida 29 – ANEXO II), da qual se obtinha uma 

classificação equivalente ao estado de referência – E. No entanto, neste projecto está 

prevista a aplicação de boas práticas relacionadas com a minimização do ruído (Medida 25 

– ANEXO II), como exemplo a instalação de barreiras acústicas ou envolventes atenuadoras 

nos equipamentos mais ruidosos. Assim, considerando a implementação destas duas 

medidas a classificação estaria no nível C. No entanto, a aplicação destas práticas está 

prevista apenas para a área de estaleiro, e só no caso de não haver hipótese de este ficar 

longe de receptores sensíveis (casas, escolas, hospitais, etc), pelo que a classificação final 

desce ligeiramente, mas sem definição exacta, considera-se entre a classe D e C. 

 

QUALIDADE DO AMBIENTE 

 

Na área da qualidade do ar (C24 e C25) é necessário avaliar o nível de qualidade do ar a 

dois tipos de zonas, zona habitada e zona agrícola ou natural, existentes ao longo do troço 

em análise. No entanto o método não permite uma avaliação consistente na fase de 

Projecto, pois é necessária avaliação dos níveis de concentração dos poluentes no ar. A 

única informação que se pode realçar tem a ver com as boas práticas usadas na 

contribuição para a melhoria da qualidade do ar, como humedecimento de áreas de 
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circulação de máquinas ou cobertura de zonas de deposição de inertes de forma a evitar o 

arrastamento de partículas (Tabela IV - ANEXO II). 

 

O mesmo acontece com o critério relativo as níveis sonoros (C27), são necessárias 

medições dos níveis, suficientes e em diferentes situações para que permitam uma 

avaliação consistente. 

 

Apenas para os dois critérios seguintes desta vertente foi possível obter uma classificação. 

Primeiro, para o micro clima (C26) atinge-se a classe A, dado que este projecto não 

promove a implantação de obras de arte que provocam o aumento da área sombreada. 

Segundo, para o controlo dos riscos (C28) o sistema mantém-se equivalente ao estado de 

referência, com uma classificação E, dado que o projecto não contempla a implantação de 

bacias de retenção para controlo de acidentes na via, como derrames de substâncias 

perigosas. 

 

INTERACÇÃO E DURABILIDADE 

 

No que respeita à adaptabilidade (C29), é possível obter uma classificação – D – acima do 

estado de referência, pois consta no projecto que as bermas exteriores ficam com uma 

largura de 4,05 m, superior à definida nas normas de traçado (3,75 m), exactamente para 

uma adaptação da estrada a 2x4 vias quando se verificar necessário, evitando nova 

intervenção de larga escala. 

 

Na área das relações com a comunidade, no que respeita ao contributo para o 

desenvolvimento social e cultural (C31 e C32) ou à fragmentação (C33), a avaliação é 

equivalente ao estado de referência – classe E – dado que, para o caso dos dois primeiros 

critérios, não são tomadas em conta medidas que promovam as relações sociais ou a 

educação cultural, e na fragmentação, verifica-se que na avaliação às medidas tomadas 

para ligação das bermas para a população, apenas continuam a ser passagens superiores, 

e normalmente associadas à ligação de estradas ou caminhos secundários.    

 

GESTÃO AMBIENTAL E INOVAÇÃO 

 

No caso da informação para a avaliação critério relativo ao programa de gestão ambiental 

(C35) não foi suficientemente consistente para uma avaliação global, dado que não existem 

indicações de todas as empresas que participarão na fase de construção, nem manutenção. 

Para a fase em que nos encontramos, apenas foi possível avaliar o papel da Brisa e o seu 
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desempenho. Ou seja, tendo em conta que é uma empresa certificada em sistemas de 

gestão ambiental, apresenta vários planos de gestão ambiental nos vários âmbitos. 

Estaríamos perante uma classe A, no entanto dado que não se verificou nenhuma medida 

prevista pela Brisa para promover que as empresas envolvidas na infra-estrutura estejam no 

caminho da certificação, atinge apenas uma classe B. Os outros critérios desta vertente 

atingem uma classe E dado não ter sido apresentada informação que os promova.  

5.2 CRIL Sublanço Buraca / Pontinha 

5.2.1 Apresentação da Infra-Estrutura 

 

A CRIL – Circular Regional Interior de Lisboa desenvolve-se a Norte e no limite da cidade, 

nos concelhos de Oeiras, Amadora Loures e Lisboa. Estende-se desde Algés, a poente, até 

à ponte Vasco da Gama, a nascente e apresenta-se como uma infra-estrutura determinante 

para a eficácia da circulação rodoviária na área metropolitana de Lisboa. Está prevista 

desde 1980 no Plano Rodoviário Nacional e no Plano de Transportes da Região e é capaz 

de assegurar interligação entre as várias rodovias que afluem à capital, desviando o tráfego 

pesado e ligeiro das principais artérias da cidade. No entanto, o facto de ainda existir um 

sublanço por concluir, impede os cidadãos de tirarem proveito máximo destas vantagens, 

sobrecarregando várias vias urbanas que não têm condições adequadas para o tráfego que 

suportam actualmente. (EP, 2008) 

 

O sublanço em análise denomina-se por Buraca/Pontinha e tem 3,6 Km de extensão. Com 

orientação de Sul para Norte, começa no nó da Buraca desenvolvendo-se até ao Nó da 

Damaia, depois até ao túnel da Venda Nova, seguindo pela encosta de Alfornelos, até 

chegar ao nó da Pontinha. Esta obra inclui ainda mais um troço de 770 m do IC16 desde o 

nó da Pontinha até à rotunda de Benfica, que se denominará por Radial da Pontinha, (Figura 

IV.1 do ANEXO IV). 

 

A conclusão da construção deste sublanço está prevista para 2009 prevendo-se 

automaticamente alterações de tráfego nas principais vias da envolvente (Quadro 5.3). 
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 Ano 

 2006 2009 2029 

CRIL -- 102.600 133.400 

CREL 42.300 29.300 64.100 

2ª Circular 165.200 121.300 171.300 

IC 19 114.600 94.400 128.400 

IC 16 26.300 43.300 84.200 

Eixo N/S 137.000 139.900 166.600 

 

Quadro 5.3 - Informações de tráfego das principais vias de acesso a Lisboa (adaptado E.P., 

2008) 

 

A conclusão deste sublanço encontrou-se em discussão durante várias décadas e o seu 

projecto sofreu várias alterações ao longo do tempo dado que se desenvolve numa área de 

forte pressão urbanística e elevada densidade de construção clandestina que ocupa uma 

faixa non edificandi já definida desde 1975, de onde resulta o realojamento de 1000 famílias. 

Para além disso, também interfere com monumentos classificados a nível nacional. 

 

No entanto, sua construção está actualmente em curso, servindo de caso de estudo na 

aplicação da avaliação previamente definida segundo o LiderA para este tipo de infra-

estruturas. 

 

Principais Informações da Obra 

Data de início de Concurso Inicio do ano de 2007 

Data de Adjudicação 16 de Novembro de 2007 

Proponente E.P.  – Estradas de Portugal 

Adjudicatário Bento Pedroso Construções, S.A 

Custo ~111,6 Milhões de Euros 

Inicio da obra Inicio do ano 2008 

Duração aproximada ~700 dias 

Conclusão Prevista Final do ano de 2009 

 

Quadro 5.4 - Principais informações da Obra do sublanço Buraca/Pontinha (CRIL) 
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5.2.2 Processo de Avaliação 

 
A visita à obra e consulta de documentação variada foi realizada na passada quinta-feira, 

dia 4 de Setembro de 2008, desde as 8:30 até às 18:00, no respectivo estaleiro localizado 

em Alfornelos em frente à escola EB 2/3 de Alfornelos e nas várias frentes de obra 

actualmente existentes. Esta visita contou com o acompanhamento da Eng. Maria Augusta 

Fernandes, responsável ambiental em obra. 

5.2.3 Avaliação 

 

Da análise da documentação disponível surge a avaliação apresentada no Quadro 5.5, 

brevemente justificada no sub capítulo seguinte. 

 

LOCAL E INTEGRAÇÃO 

 

No que respeita ao Ordenamento do Território (C1), este caso atinge uma classificação D, 

pois verificam-se contribuições importantes. Para além de ajudar bastante na melhoria da 

circulação e acessos na cidade de Lisboa, este sublanço está previsto desde a década de 

80, quando foi definida a sua área de implementação, lugar onde hoje em dia é uma zona de 

forte pressão urbanística. Aí existem inúmeros aglomerados populacionais em situação 

irregular, que acabarão com a implementação desta infra-estrutura.   

 

Quanto à Área Ocupada (C2) a classificação encontra-se entre o D e C. No que respeita às 

áreas impermeabilizadas são 3 componentes: as bermas (direita e esquerda), o separador 

central e a faixa de rodagem, ou seja neste ponto a classificação é equivalente ao estado de 

referência que melhora quando se apontam medidas de minimização baseadas na 

protecção dos taludes, para evitar a sua degradação durante as primeiras chuvas (Figura 

IV.3 do ANEXO IV) e no revestimento vegetal imediato (C), definidas no programa de gestão 

ambiental formulado pela empresa responsável pela empreitada ODEBRECHT – Bento 

Pedroso Construções S.A, revisto a 4 de Agosto de 2008.  

 

No que respeita à Preservação de Ecossistemas Relevantes e Biodiversidade (C5) esta 

é uma área com elevada pressão urbana, pelo que não se encontram sistemas naturais de 

elevada importância ecológica. Apenas se registou alguma influência nas espécies arbóreas 

presentes em terrenos com ocupação prevista pela obra. As espécies não protegidas foram 

abatidas, enquanto que as protegidas, essencialmente oliveiras, foram devidamente 

tratadas, e para além de terem sido cedidas as licenças especiais de abate, foi estabelecido 
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 o contacto com a Câmara Municipal da Amadora para aproveitamento destas espécies. 

Esta entidade foi responsável pela preparação das árvores e pelo seu transplante para 

armazenamento temporário, para que num futuro próximo sejam implantadas noutras zonas 

do concelho. 

 

Ao nível da integração no local (C5), este projecto tem um desempenho particularmente 

muito positivo, essencialmente pelas características populacionais da zona. Destaca-se a 

adopção da solução em túnel e os projectos de integração paisagística, constante dos 

estudos ambientais, para as zonas mais críticas como o Bairro de Santa Cruz e Rotundas 

das Portas de Benfica, da Damaia ou da Venda Nova, ou ainda na encosta de Alfornelos. 

(Figuras IV.10 e IV.11 do ANEXO IV) Com todos estes contributos ao nível da integração 

local deste sublanço verifica-se a melhoria da qualidade de vida para a população local, pelo 

que se atinge uma classificação A. 

 

Neste troço são afectados directamente dois bens classificados como Monumento Nacional 

(Aqueduto das Águas Livres e das Francesas), entre outros com classificações também 

importantes. No entanto, está implantado um programa de recuperação paisagística para 

estes monumentos de forma a revitalizar a zona da sua localização tal como a conservação 

dos mesmos (Figura IV.10a do ANEXO IV). Assim, e tendo em conta as medidas tomadas 

em fase de obra na preservação destes bens (Figura IV.6 do ANEXO IV), atinge-se um 

óptimo nível de classificação para a Protecção e Valorização do Património (C6) – A+. 

 

Para os critérios da área da Acessibilidade / Transporte, em particular para o critério C8 

verifica-se uma classificação C dado que existe um esforço de requalificação das zonas 

promovendo o lazer apenas com circulação pedonal. 

 

RECURSOS 

 

No âmbito da energia, o Balanço de Energia (C10) é avaliado com base nas informações 

obtidas ao nível da obra visto para outros estágios não haver informação consistente que 

permita uma avaliação. No caso da avaliação em estaleiro revela situar-se no do estado de 

referência dado que não são consideradas medidas que reduzam consumos de 

electricidade. Para além de não haver registo de consumos disponibilizados é possível 

observar que, por exemplo, as lâmpadas usadas são de baixa eficiência energética e muito 

menos são consideradas fontes limpas de produção de energia. Também ao nível da 

eficiência dos equipamentos usados (C11) o desempenho é baixo, situando-se na classe E. 
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VERTENTES ÁREA CRITÉRIO Nº C AVALIAÇÃO OBSERVAÇÕES 

L
O
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A
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SOLO 

Ordenamento do Território 1 D 
Infra-estrutura é definida de forma a melhorar as acessibilidades e condições de tráfego da população 
local e de toda a área metropolitana de Lisboa.  

Área Ocupada 2 C 
Totalidade do traçado com faixa, bermas e separador central impermeabilizados. Verifica-se aplicação 
de medidas de revestimento vegetal imediato de forma a minimizar a erosão dos taludes resultantes. 

ECOSSISTEMAS NATURAIS 
Preservação de Ecossistemas Relevantes 3 A 

Abatidas espécies arbóreas não protegidas. Para as protegidas (oliveiras), foram pedidas as respectivas 
licenças para abate, no entanto foi contactada a câmara da Amadora, responsável pela manutenção de 
áreas verdes, para promover a replantação de parte das espécies.  

Fragmentação de Habitats 4 - 
Áreas de forte pressão urbanística logo o critério não têm relevância, não sendo valorizada a presença 
de ecopassagens. 

PAISAGEM Integração Local 5 A 
Adopção da solução de Túnel em zonas críticas. Integração do local no restablecimento das vias à 
superfície. Principais Medidas: Vegetação, Barreiras acústicas Transparentes, zonas de lazer que traz 
melhor qualidade de vida.  

ARQUEOLOGIA E 
PATRIMÓNIO CULTURAL 

Protecção e Valorização do Património 6 A+ 

- Identificação e descrição de todo o património potencialmente afectado. 
- Projecto de integração e valorização do monumento nacional Aqueduto das águas livres e das 
francesas 
- Em relação às portas de Benfica, as medidas de protecção aconselhadas estão inerentes no projecto 
de integração paisagística da rotunda de Benfica. 

ACESSIBILIDADE / 
TRANSPORTE 

Intermodalidade  7 - Informação não foi suficientemente consistente para uma avaliação deste critério 

 Privilegiar mobilidade de baixo impacte   8 C Requalificação das superfícies dos túneis com espaços de lazer só com vias pedonais. 

R
E

C
U

R
S

O
S

 

ENERGIA 

Energia Incorporada 9 - Informação não foi suficientemente consistente para uma avaliação deste critério 

Balanço de Energia 10 E 
Informação não disponível acerca dos consumos de electricidade. No entanto, não são consideradas 
fontes renováveis, nem medidas de redução da energia usada.  
- Ex: Lâmpadas usadas no estaleiro: fluorescentes tubulares (baixa eficiência energética)   

Eficiência dos equipamentos 11 E Não se verifica a existência de equipamentos com elevada eficiência energética. 

ÁGUA 

Consumos de água espaços comuns e exteriores 12 E 
Água para uso em obra, ou é captada de uma ribeira local ou vem da rede pública. 
Não é considerada a implantação de vegetação com baixos consumos de água. 
Consideradas diversas áreas de relvado, que implicam elevados consumos de água. 

Gestão das águas locais (superficiais e 
subterrâneas) 

13 A+ 

- Não estão previstas P.H., pois não há necessidade de drenagem transversal. (linhas fortemente 
alteradas ou já drenadas (caneiro de alcântara). 
- Medidas de protecção: Caleiras para lavagem de betoneiras protegidas com geotextil; óleos, 
combustíveis e outros poluentes devidamente providos de bacias de retenção, planos de monitorização 
de órgãos de drenagem existentes de forma a evitar o assoreamento. Recolha e depuração das águas 
de lavagem de veículos o maquinaria.  

R
E

C
U

R
S

O
S

 

MATERIAIS 

Consumo de materiais 14 E Não se verificam técnicas que contribuam para a redução efectiva de materiais usados. 

Materiais Locais 15 D 
Parte da brita usada provém de um processo de britagem in situ (britadeira móvel). 
Material para aterro proveniente directamente da escavação. 

Materiais reciclados e renováveis 16 D/C 
Reutilização de material britado 
Uso de pavimento em que 20% do material constituinte é proveniente da reciclagem de pneus. 

 
Materiais certificados ambientalmente/ materiais 
de baixo impacte 

17 E Não se verifica o uso de materiais certificados ou de baixo impacte. 

C
A

R
G

A
S

 

EFLUENTES Nível de tratamento das águas (drenantes) 18 C 
- Efluentes drenantes do pavimento descarregados directamente para o sistema de tratamento municipal 
sem tratamento prévio. 
- Túneis integram sistema de tratamento de óleos e gorduras na drenagem das águas de lavagem.  

EMISSÕES ATMOSFÉRICAS 
Balanço do potencial aquecimento global 
(Emissões de GEE – Sumidores) 

19 - Informação não foi suficientemente consistente para uma avaliação deste critério 

RESÍDUOS Produção de Resíduos 20 - 
Informação não foi suficientemente consistente para uma avaliação deste critério  
No entanto de salientar: Demolição Selectiva; Parque de resíduos no estaleiro devidamente identificado; 
Britadeira móvel. RCD’s britados para reutilização em obra (30.000m

3
); Identificação e encaminhamento 
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VERTENTES ÁREA CRITÉRIO Nº C AVALIAÇÃO OBSERVAÇÕES 

correcto de todos os resíduos 

CARGAS 

RESÍDUOS Gestão de resíduos perigosos 21 D 
Não foram obtidos valores de produção de resíduos, no entanto não é verificada a adaptação de técnicas 
que diminuam a produção de resíduos perigosos, logo consideramos ser da ordem de 75 a 100% do 
valor de referência, mas regista-se o uso de boas práticas.  

FONTES DE RUÍDO Fontes de ruído para o exterior 22 D/C 
Verifica-se a existência de um Plano Geral de Monitorização de Ruído. Na fase de exploração verifica-se 
a aplicação de Barreiras acústicas e de piso BMB, no entanto na fase de construção não são 
consideradas qualquer tipo soluções para minimização de ruído para o exterior.  

 
POLUIÇÃO TÉRMICA E 

LUMINOSA 
Efeitos térmicos (ilha de calor) e luminosos 23 - Informação não foi suficientemente consistente para uma avaliação deste critério 

Q
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N
T
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QUALIDADE DO AR 

Níveis de qualidade do ar nas zonas habitadas 
(PM10) 

24 - Informação não foi suficientemente consistente para uma avaliação deste critério 

Níveis de qualidade do ar nas zonas agrícolas e 
naturais 

25 - Informação não foi suficientemente consistente para uma avaliação deste critério 

MICROCLIMA Efeitos micro climáticos 26 - Informação não foi suficientemente consistente para uma avaliação deste critério 

NIVEL SONORO Níveis Sonoros 27 E 

Fase de construção é apenas considerado um plano geral de monitorização pelo que a variação dos 
níveis ruídos é negativa, pois tratando-se de uma zona fortemente urbanizada a introdução de 
actividades construtivas origina obviamente um aumento no níveis de ruído, situando muitos dos pontos 
monitorizados além do valor permitido legalmente. No entanto os níveis sonoros obviamente são piores 
em relação ao estado de referência. 

 RISCOS Controlo dos Riscos 28 B/A 
As linhas de água não tem grande relevância e verificam-se medidas como bacias de retenção com 
separação óleos e gorduras nos túneis. Além disso não foi aplicado BMB devido à perigosidade aquando 
um incêndio da libertação de elementos tóxicos e muito poluentes. 
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DURABILIDADE 

Adaptabilidade 29 E Não se registaram práticas que promovam a adaptação futura da infra-estrutura a outros usos.  

Durabilidade 30 - Informação não foi suficientemente consistente para uma avaliação deste critério 

RELAÇÕES COM A 
COMUNIDADE 

Contributo desenvolvimento social 31 D 
Todas as práticas tomadas para a integração paisagística da infra-estrutura que implicam a criação de 
espaços de lazer, apenas pedonais, contribuirão para o desenvolvimento social dos habitantes da zona.  

Contributo desenvolvimento cultural 32 E Não são consideradas práticas que promovam este critério 

Fragmentação 33 - Informação não foi suficientemente consistente para uma avaliação deste critério 

 Amenidades e interacção com a comunidade 34 - Informação não foi suficientemente consistente para uma avaliação deste critério 
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GESTÃO AMBIENTAL 

Programa de gestão ambiental 35 -/B 

Informação não foi suficientemente consistente para uma avaliação deste critério a nível global de todo o 
ciclo de vida, no entanto é possível uma avaliação nesta fase, dado que a EP e a ODEBRECHT 
possuem certificação na ISO 14000, verificando-se a implementação de um programa de gestão 
ambiental em obra.  

Proactividade da gestão ambiental 36 E Não são consideradas práticas que promovam este critério 

 INOVAÇÃO Inovações de práticas, soluções ou integrações 37 E Não são consideradas práticas que promovam este critério 

 
Quadro 5.5 - Quadro de Avaliação LiderA [CRIL - Sublanço Buraca/Pontinha]
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No que respeita ao consumo de água, no caso dos Espaços Exteriores e Comuns (C12), 

não são consideradas medidas, logo é atribuído o nível equivalente ao de referência. A 

Gestão de Águas Superficiais e Subterrâneas (C13), no que respeita às superficiais, 

estas encontram-se irreversivelmente alteradas, logo não é necessária drenagem 

transversal até porque algumas já se encontram drenadas, por exemplo, pelo caneiro de 

Alcântara. Assim considera-se que, com a implantação da infra-estrutura, não há alteração 

na drenagem por isso encontra-se numa classe A. Avaliando as medidas tomadas na 

minimização da contaminação das águas subterrâneas, destacando-se a adopção de zonas 

devidamente preparadas para armazenamento temporário de substâncias perigosas, seja 

ao nível de estaleiro, seja ao nível de frente de obra; adopção de zonas devidamente 

protegidas para lavagem de auto-betoneiras (Figura IV.2 do ANEXO IV) e, ainda, um sítio 

próprio para lavagem de rodados no estaleiro com sistema de tratamento para retenção de 

óleos, gorduras e SST (Figura IV.4 do ANEXO IV), pode-se concluir que este critério 

apresenta uma classe A+. Destaca-se, ainda, que no Anexo I do Programa de Gestão 

Ambiental da Obra, constam as medidas de prevenção/minimização/monitorização e ao 

nível do estaleiro define-se a “Adopção de práticas ambientalmente correctas na exploração 

do estaleiro, com vista à recolha e depuração das águas pluviais ou de lavagem.”.  

  

No que respeita aos materiais, verifica-se uma classificação acima do estado de referência, 

em particular para os critérios que avaliam a proveniência dos materiais e a possibilidade de 

serem ou integrarem materiais reciclados/renováveis (C15 e C16, respectivamente). Para o 

critério 15, que avalia se os materiais usados são de origem local, de destacar o facto de 

haver reutilização de material britado no local, provenientes das demolições, e uso directo 

de materiais de escavação em aterro, reduzindo as manchas de empréstimo, pelo que se 

avalia numa classe D. No que respeita ao critério 16, a avaliação situa-se entre a classe D 

e C. Os materiais que podem ser, ou integrar, materiais reciclados/renováveis são aqueles 

que usem material britado no local, e o pavimento que será aplicado em toda a extensão 

deste sublanço, excepto na área em túnel, que incorporará pneus usados (BMB).   

 

CARGAS 

 

Para o nível de tratamento das águas drenantes (C18) resulta uma classificação C. No 

projecto de drenagem da rodovia está previsto o encaminhamento das águas de escorrência 

para o sistema de tratamento, como por exemplo o municipal, como se pode ler no Relatório 

Ambiental (COBA, 2006): 
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“No projecto de drenagem do projecto rodoviário as águas de escorrência da estrada, serão 

encaminhadas para os colectores que fazem parte da rede de drenagem municipal, ou outro 

devidamente sustentado e adequado.”  

 

Também para as soluções em túnel são tomadas medidas na recolha de drenantes, como 

também se pode ler no Relatório Ambiental (COBA, 2006): 

 

“O projecto em túnel deverá considerar sistema de separação de óleos e gorduras na 

drenagem das águas de lavagem do túnel” 

 

No que respeita às emissões atmosféricas (C19) a classificação final é equivalente ao 

estado de referência, pois não se verifica nenhuma medida prevista o sentido de actuar na 

optimização das emissões atmosféricas envolvidas nas várias fases deste projecto, nem 

mesmo com medidas de compensação. 

 

Para a produção de resíduos (C20), optou-se por não apresentar uma classificação 

baseada na escala definida e considerando uma avaliação de todos os resíduos, pois a obra 

está nos primeiros meses de operação, pelo que os trabalhos são apenas de desmatação, 

decapagem e terraplanagem, que origina um elevado registo de resíduos inertes e de 

demolição. No entanto, podemos definir uma classificação prévia de duas formas distintas. 

 

Pode-se considerar apenas a produção de resíduos inertes, que apresenta quantidades 

mais significativas, e baseado nas boas práticas previstas como o uso deste tipo de 

resíduos na recuperação de pedreiras, tal como definido no plano de gestão ambiental 

implementado em obra, pode ser avaliado com classe A. No entanto é de acreditar que se 

for feita uma avaliação global esta classe desça. 

 

Existe ainda outra possibilidade de avaliação, pela análise das boas práticas previstas em 

geral, destacando os RCD’s, visto haver muitos trabalhos de demolição. Neste caso, 

podemos garantir duas práticas que de certeza diminuirão a quantidade total de resíduos 

potencialmente produzidos, pois esses serão devidamente encaminhados. A primeira reside 

no facto de estar estimada, no plano de gestão de resíduos, a britagem de 30 000 m3 de 

material inerte proveniente das demolições, para uso em obra. A segunda é a comprovação 

da demolição selectiva, que permite obter os materiais já devidamente separados, 

diminuindo substancialmente a possibilidade de contaminação, possibilitando um posterior 

encaminhamento para reciclagem de uma quantidade muito mais elevada (Figura IV.9 do 

ANEXO IV). Mesmo não tendo uma quantidade definida, é possível perceber que este 
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critério se classifica mais acima do que a classe de referência, possivelmente atingindo uma 

classe C. 

 

Para a gestão de resíduos perigosos (C21), tal como para os resíduos em geral, não se 

verificam medidas para a redução da produção, no entanto é registada a aplicação de boas 

práticas em obra na devida gestão dos resíduos perigosos, como armazenamento (Figura 

IV.5 do ANEXO IV), identificação e posterior encaminhamento. Assim, obtém-se uma classe 

acima do estado de referência – D – para avaliação deste critério. 

 

Na avaliação de fontes de ruído para o exterior (C22) verifica-se a implementação de um 

plano geral de monitorização de ruído, da qual se obtinha uma classificação equivalente ao 

estado de referência – E. No entanto, neste projecto está prevista a aplicação de boas 

práticas relacionadas com a minimização do ruído, como exemplo, para a fase de 

exploração, a instalação de barreiras acústicas e aplicação de pavimento com borracha 

(BMB). No entanto, na fase de obra apenas é considerada uma boa prática de informação à 

população das actividades a decorrer, que pelas características do projecto é uma medida 

muito importante. Assim, resulta uma classificação que estará entre o nível D e C. 

 

QUALIDADE DO AMBIENTE 

 

Na área da qualidade do ar (C24 e C25) é necessário avaliar o nível de qualidade do ar a 

dois tipos de zonas, zona habitada e zona agrícola ou natural, existentes ao longo do troço 

em análise. No entanto o método não permite uma avaliação consistente nesta fase, pois é 

necessária medição dos níveis de concentração dos poluentes no ar. Como se trata de uma 

zona predominantemente habitacional, destacam-se as boas práticas relativas a este 

descritor mencionadas no programa de gestão ambiental de obra, como: 

 “ Regar as superfícies, especialmente as mais expostas ao vento, de moso a diminuir a 

emissão de partículas e poeiras aquando da movimentação de terras.” 

 “ Aquando a movimentação de terras será humedecido, através da aspersão controlada 

de água, os locais onde poderão ocorrer, durante a realização dos trabalhos, maiores 

emissões de poeiras. Adopção de menores alturas de queda a durante a descarga.” 

 “ Acondicionar, cobrir e humidificar, nomeadamente e dias chuvosos e/ou ventosos, 

materiais de construção e materiais residuais da obra pulvurentos ou do tipo 

particulado…” 

 “ …manutenção preventiva dos veículos, de modo a evitar (…) emissões de escape 

excessivas e desnecessárias.” 
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 “ Será limitada a velocidade de circulação dos veículos, de modo a evitar a emissão de 

poeiras e gases.” 

 “ …cobertura dos camiões…”      

 

Ainda se verifica o uso de maquinaria com função de minimização da libertação de poeiras 

por aspersão de água incorporada, como o caso da britadeira móvel na foto da figura IV.7 

do ANEXO IV. 

 

No que respeita aos efeitos micro climáticos (C26) não é possível obter uma classificação 

baseada em informação consistente pois, seguindo a lógica definida na escala apresentada 

no capítulo anterior, o principal objectivo deste critério é avaliar as áreas sombreadas, no 

entanto, perante uma infra-estrutura com estas características, principalmente edificar-se em 

área com densidade urbana muito elevada, não é pela existência de vales que se opta pela 

solução de viaduto, mas sim pela coordenação de espaço. Seria, então, necessário avaliar 

as áreas que ficam potencialmente sombreadas para ser possível obter uma classificação 

mais coerente.    

 

Relativo aos níveis sonoros (C27), são necessárias medições dos níveis, suficientes e em 

diferentes situações para que permitam uma avaliação consistente. No entanto, até à data 

da realização deste trabalho foi feita a primeira campanha de monitorização de onde 

podemos obter uma classificação prévia para este critério. Foram medidos valores apenas 

nos locais com trabalhos, que totalizam 12 dos 28 pontos de medição definidos em 

condições de referência. Os trabalhos a decorrer eram diurnos e essencialmente de 

escavação e estacaria. Em dois procedia-se juntamente ao desvio de redes, em um à 

colocação de armadura e noutro a britagem. Como já foi referido, toda a zona envolvente é 

fortemente urbanizada, pelo que os pontos são todos junto a receptores sensíveis, e em 

alguns locais verifica-se uma aproximação demasiado elevada das frentes de obra (Figura 

IV.8 do ANEXO IV). Pela análise, todos os valores registados ultrapassam valores 

aceitáveis (acima dos 55 dB), sendo que três pontos encontram-se abaixo dos 60 dB, mas 

outros três estão acima dos 70 dB, cerca 4 dB em média. Assim, conclui-se que se fosse 

uma avaliação prévia este critério teria uma classe de mau desempenho, E. Este resultado é 

também previsto dado que não são tomadas medidas para minimização do ruído na frente 

de obra.    

 

Para o controlo dos riscos (C28) o sistema pode classificar-se entre a classe B e A, pois, 

como já foi mencionado, não existem linhas de água relevantes, pelo que não se pode 

aplicar directamente a escala definida anteriormente, mas sim analisar as medidas tomadas 
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de forma a prevenir riscos ambientais e outros das quais destacamos duas: a não aplicação 

de BMB nos troços em túnel, como medida de segurança em caso de acidente e a 

implantação, nos mesmos, de bacias de retenção para óleos e gorduras, que evitam 

contaminação directa dos sistemas de tratamento para onde são encaminhadas as água 

drenantes.  

 

INTERACÇÃO E DURABILIDADE 

 

Nesta vertente destacamos a classificação para o critério que avalia o contributo para o 

desenvolvimento social (C31) da infra-estrutura. Não atinge uma classificação elevada, no 

entanto face às características do projecto é de referir que os planos de requalificação das 

áreas envolventes inclui, como já foi mencionado, a criação de alguns espaços de lazer que 

serão apenas para peões pelo que esta infra-estrutura tem um contributo favorável ao 

desenvolvimento social dos habitantes das zonas próximas.  

 

GESTÃO AMBIENTAL E INOVAÇÃO 

 

No caso da informação para a avaliação critério relativo ao programa de gestão ambiental 

(C35) não foi suficientemente consistente para uma avaliação global, dado que não existem 

indicações de todas as empresas que participam na fase de construção, nem manutenção. 

Para a fase em que nos encontramos, apenas foi possível avaliar o papel das Estradas de 

Portugal e da ODEBRECHT – Bento Pedroso Construções e o respectivo desempenho. Ou 

seja, tendo em conta que são empresas certificadas em sistemas de gestão ambiental, 

apresentam necessariamente planos de gestão ambiental nos vários âmbitos e assim 

estaríamos perante uma classe A, no entanto dado que não se verificou nenhum requisito 

previsto, por uma ou outra, para promover que as empresas envolvidas na infra-estrutura 

sejam certificadas, ou para lá caminhem, atinge apenas uma classe B, no âmbito de uma 

avaliação prévia. 
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Capítulo 6. Identificação das Oportunidades de Melhoria 

 
Depois de obter uma classificação para cada um dos casos de estudo, é muito importante 

propor soluções que levem à melhoria contínua do sistema. Assim, foram considerados 

apenas alguns critérios avaliados e, considerando a classe de avaliação mais baixa, seja 

qual for o caso de estudo, identificam-se oportunidades de melhoria válidas para um, ou 

mesmo para os dois casos, ou ainda como base para outros sistemas passíveis de ser 

avaliados. No Quadro III.1 (ANEXO III), para além de um resumo da forma de medir cada 

critério, encontram-se definidas linhas de boas práticas para cada um deles que ajudarão a, 

depois de saber a situação em que se encontram, atingir classes mais elevadas. De 

seguida, identificam-se, apenas para alguns critérios, as oportunidades de melhoria que 

podem ser seguidas para atingir um sistema com melhor desempenho ambiental. 

 

Na Figura 6.1 é possível ter uma percepção visual das classes que podem ser atingidas por 

cada critério, a azul representa-se a classe atingida e a verde a classe de melhoria. Foram 

escolhidos, de forma aleatória, um total de 15 critérios, 4 deles da vertente Local e 

Integração, 2 dos Recursos, 4 das Cargas Ambientais, 1 da Qualidade do Ambiente, 2 da 

vertente Interacção e Durabilidade e, finalmente, 2 da Gestão Ambiental e Inovação. 

Figura 6.1 - Oportunidades de melhoria 

 
No Quadro 6.1 identificam-se as medidas possíveis de aplicar para atingir um desempenho 

ambiental superior ilustrado na figura anterior. Essas medidas, no global, aplicam-se em 

qualquer um dos casos avaliados anteriormente, no entanto quando não aplicável será 

referido. 
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Critérios 
Classe 

Atingida 
Classe de 
melhoria 

Medidas a Aplicar 
Caso a 
Aplicar 

C2 – Área Ocupada C A+ 

1. Passar áreas das bermas e separador central para áreas permeáveis, mantendo as 
medidas previstas no que respeita ao revestimento vegetal. 
2. Considerar a aplicação de um tipo de piso mais poroso, estudando previamente os 
impactes positivos ou negativos que possam surgir.  

Brisa 

C4 – Fragmentação de 

Habitats 
E C 

1. Criar ligações transversais entre as bermas, num número igual a cerca de metade 
das passagens hidráulicas, com carácter apenas ecológico. Inicialmente é necessário 
avaliar as passagens hidráulicas existentes e perceber quais delas, após pequeno 
redimensionamento poderiam ter um papel importante também como ecopassagem. 
2.  Depois de termos esse resultado, é possível avaliar o número em questão e criar o 
dobro de passagens apenas com função ecológica para promover também a 
continuidade transversal da vegetação e animais de grande porte, iniciando um 
processo para melhoria das condições de habitat e preservação da biodiversidade (C3)  

Brisa 

C5 – Integração Local E A 
1. Estudo sobre as componentes da paisagem local. 
2. Aproveitar barreiras acústicas para integração, conjugando com vegetação arbórea.    

Brisa 

C8 – Privilegiar 

mobilidade de baixo 

impacte 

E C 

1. Planear intervenção tendo em conta a zona envolvente, promovendo a possibilidade 
de serem usadas formas de mobilização de baixo impacte como a bicicleta, a pé ou 
outros.  
2. Criação de Ecovias, contando com ecopassagens que possem ter essa função. 

Brisa 

C10 – Balanço de 

Energia 
E A+ 

1. Reduzir consumos globais de electricidade em cerca de 50%: p.e. aumentar 
eficiência da iluminação usada (uso de LED), equipamentos usados (C9)  
2. Aumentar % electricidade consumida com origem em fontes renováveis   

Brisa e CRIL 

C15 – Materiais Locais D A 
1. Definir em PGA da obra que, a partir desse momento, pelo menos metade dos 
fornecedores que serão envolvidos na obra terão de ser locais (com local de 
proveniência num raio de 100 km), sempre que existam. 

CRIL 

C18 – Nível de 

Tratamento das águas 

(drenantes) 

D A+ 
1. Garantir que cerca de 75% da quantidade de águas drenantes são encaminhadas 
para destino diferente de linha de água.  
2. Implantação de uma fito-etar, na sequência dos respectivos estudos de viabilidade   

Brisa 

C19 – Balanço do 

Potencial de Aquec. 

Global 

E A 

1. Implantação de um número de árvores suficiente para captar cerca de 50% do 
carbono proveniente do CO2 libertado por todas as actividades envolvidas e 
consideradas 
2. Dar prioridade à implantação de árvores no local 

Brisa 

C21 – Gestão de 

Resíduos Perigosos 
D A 

1. Substituir mais de metade dos materiais usados que dão origem a resíduos perigosos 
de forma a darem origem a resíduos não perigosos, sempre que existam alternativas.  
2. Criar zona de decantação em obra, para misturas água/óleo provenientes, por 
exemplo das zonas de manutenção de maquinaria, e reaproveitar óleo para actividades 

Brisa e CRIL 
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Critérios 
Classe 

Atingida 
Classe de 
melhoria 

Medidas a Aplicar 
Caso a 
Aplicar 

como a lubrificação, e encaminhar as águas para tratamento ou outros fins possíveis.  

C22 – Fontes de Ruído 

para o Exterior 
C A+ 

1. Isolamento da maquinaria mais ruidosa, essencialmente na(s) frente(s) de obra junto 
a receptores sensíveis (definir em caderno de encargos na fase de projecto) 
2. Estudo de implantação de protecção acústica, no estaleiro ou nas frentes de obra, 
sempre que decorram trabalhos + ruidosos permanentes ou existam receptores 
sensíveis. 

Brisa e CRIL 

C28 – Controlo dos 

Riscos 
E A 

1. Implantar bacias de retenção a proteger praticamente todas as linhas de água 
superficiais existentes no trecho, ou zonas onde haja possível infiltração e contaminação 
de solos e águas subterrâneas  
2. Definir programa de monitorização do estado das bacias de retenção existentes ao 
longo do trecho em estudo. 

Brisa e CRIL 

C31 – Contributo 

desenvolvimento Social 
E A+ 

1. Parceria para participação num programa de revitalização da zona envolvente, 
criando novas áreas de lazer que potenciem as relações sociais e qualidade de vida, 
adaptando acessos entre a estrada e as zonas criadas para que estas sejam totalmente 
acessíveis.  

Brisa 

C32 – Contributo 

desenvolvimento 

cultural 

E A 
1. Estudar cultura das povoações e zona envolvente 
2. Promover essa cultura nos painéis informativos, p.e. (festas da região, eventos 
culturais na zona, locais históricos a visitar, etc) 

Brisa e CRIL 

C36 – Proactividade de 

gestão Ambiental 
E A 

1. Trabalhar no sentido de verificar que são cumpridas todas as metas ambientais 
estabelecidas no programa de gestão ambiental, e que, pelo menos metade, são 
estabelecidas antes do prazo previsto 
2. Para além das medidas que são cumpridas, apresentar novas metas a atingir que 
não estejam inicialmente previstas, mas que se tornem possíveis com o tempo, que 
também podem resultar de algumas medidas aconselhadas nesta avaliação. 

Brisa e CRIL 

C37 – Inovações de 

práticas, soluções ou 

integrações 

E A 

1. Vantagens para os utilizadores de veículos híbridos, como redução, ou mesmo 
isenção, no pagamento de portagem 
2. Vantagens para os utilizadores que passem com o nº total de passageiros no veículo, 
principalmente em horário de ponta nas estradas. 
3. Vantagens para clientes de sistemas como a “via verde” ou idênticos 
As vantagens podem ser de cariz monetário, mas também pode resultar de parcerias 
com as várias empresas nacionais, para compensação das boas práticas. 

Brisa e CRIL 

Quadro 6.1 – Quadro síntese para identificação das oportunidades de melhoria
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Capítulo 7. Discussão de Resultados e Conclusões 

 

O trabalho apresentado consistiu, essencialmente, no desenvolvimento, ajuste e aplicação 

de um método de avaliação do desempenho ambiental de uma infra-estrutura rodoviária. A 

metodologia usada pode estar sempre em evolução consoante o nível de interpretação que 

se estipula para cada critério e a função da escala, pelo que o resultado final poderia ter sido 

outro com igual nível de eficiência ou melhor, mas não seria possível sem testes para 

verificar a sua aplicabilidade. 

 

No âmbito da definição das escalas de avaliação de cada critério definiu-se que, inicialmente 

e dado o tempo de duração do estudo, seria mais eficiente usar uma base qualitativa, 

menos fiável, mas mais prática para a obtenção de resultados. 

 

Assim, após a definição das várias escalas, aplicação e ajustes consequentes, e 

independentemente das limitações inerentes, foi possível obter um método de avaliação 

através do qual se consegue concluir se a infra-estrutura em causa caminha, ou não, para a 

sustentabilidade, e ainda mais importante, conseguiu-se usar este método como farol, sendo 

possível indicar o caminho a seguir no sentido da melhoria contínua do sistema avaliado. 

 

Particularizando para os casos em estudo neste trabalho, concluiu-se que, para além de se 

notar esforços na melhoria do desempenho ambiental, ainda existe muito trabalho a realizar 

nesta área pelas várias organizações envolvidas, nas várias fases do ciclo de vida da infra-

estrutura consideradas.  

 

No que respeita às principais limitações, existiram várias ao longo do trabalho, mesmo que 

nenhuma delas tenha sido impeditiva para a sua finalização. A principal a destacar, foi o 

tempo de trabalho para desenvolvimento do estudo, pois pelas suas características, para 

obter resultados tecnicamente mais perfeitos, seria necessário desenvolver mais 

aprofundadamente a base de avaliação de cada critério, tanto a qualitativa como 

quantitativa. Para além disso, o espaço de tempo em que decorreu o trabalho deveria ser 

superior de forma a conseguir ter uma avaliação mais completa que abrangesse várias 

fases do seu ciclo de vida, principalmente a fase de operação, ou para que fossem possíveis 

vários contactos com os responsáveis para a cedência de informação adicional que foi 

insuficiente no primeiro contacto. 
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Resultante da abordagem superficial feita a cada critério, verifica-se o facto de haver várias 

hipóteses de melhoria na definição dos mesmos. Como foi referido anteriormente, da tabela 

inicial de 40 critérios restaram 37, pois três deles não tinham lógica de aplicação na base de 

estudo desenvolvida, no entanto continuam a existir critérios que ainda apresentam algumas 

contradições, essencialmente devido a uma possível dupla contagem ou dúvidas na sua 

contribuição para uma avaliação totalmente correcta.  

 

O principal caso onde pode ocorrer dupla contagem tem a ver com os materiais, 

principalmente entre os critérios respeitantes ao consumo de materiais, materiais reciclados 

e produção de resíduos, pois verifica-se que todos estão relacionados. No caso do consumo 

de materiais, o critério mede a redução efectiva de consumo de materiais, no entanto, é 

necessário definir que tipo de materiais, se apenas as matérias-primas ou se também se 

inclui os secundários ou outros. No entanto, o uso de materiais reciclados ou renováveis já é 

avaliado no critério seguinte, tal como no critério para avaliação da produção de resíduos 

que também apresenta melhor desempenho se forem usados materiais que não 

proporcionem a origem a maior quantidade de resíduos.  

 

Para apresentar a maior coerência possível, no consumo de materiais (C14) avalia-se as 

medidas tomadas de forma reduzir a quantidade de materiais, essencialmente no que 

respeita à optimização da sua aplicação. No que respeita ao critério 16 avalia-se apenas o 

uso, ou não, e em que proporção, de materiais reciclados ou renováveis. Pela mesma 

ordem de ideias, no critério 20 a metodologia de avaliação foi baseada na aplicação de 

boas práticas que influenciem na redução dos desperdícios e/ou na sua valorização. No 

entanto, propõem-se um estudo mais rigoroso para avaliar a importância de cada um destes 

critérios e a sua função para a avaliação total.  

 

De notar que esse estudo deve abranger todos os critérios, de forma a esclarecer também 

dúvidas que surgem sobre a importância dos mesmos nesta avaliação, como por exemplo o 

critério 23, respeitante à área da poluição térmica e luminosa, ou se fará sentido a criação 

de outros mais significantes. 

 

Assim, conclui-se que este trabalho é uma base para a elaboração de trabalhos futuros, que 

contemplem algumas partes do mesmo, ou a sua totalidade, aprofundando os temas 

abordados e melhorando o método de avaliação numa perspectiva mais correcta e eficiente 

para os fins a que se propõem.   
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ANEXO I. Considerações para a Definição de Escalas 

 

I.1 Solo 

 

Critério 2 - Área Ocupada 

Segundo as normas de traçado definidas pela JAE (1994) existem vários perfis transversais 

tipo consoante o tipo de via considerada, como ilustrados na Fig. I.1. 
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Figura I.1 – Perfis Transversais Tipo (Fonte: JAE, 1994) 



 

 Separadores: largura igual a 6 m (mínimo normal para velocidades base ≥ 100 Kmh-

1), incluindo bermas esquerdas de 1 metro além do bordo da faixa de rodagem. 

 

 Bermas direitas: largura igual a 3 m para AE e 2,5 m para estradas com 2 vias (IP’s e 

IC’s). Há que considerar ainda uma zona exterior a esta de 0,75 m, e a ligação entre 

a berma e o talude ou valeta de 0,6 m. 

 

 Faixa de rodagem: largura de cada via igual a 3,75 metros para velocidades base ≥ 

100 Kmh-1. 

 

 Tipo de Piso Poroso 

 

A organização internacional GreenHighways defende a alteração do tipo de piso aplicado 

para um piso poroso (GreenHighways, 2008) sustentado por uma camada de base de pedra 

que serve de reservatório à água infiltrada, antes do encaminhamento para um sistema 

eficiente de tratamento da qualidade da água. Este tipo de pavimento pode ser o tradicional 

asfalto ou pavimento em betão, mas sem a incorporação de materiais finos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura I.2- Camadas tipo de pavimento poroso (Fonte: GreenHighways, 2008) 
 

Benefícios: 

 Reduz/Elimina a área ocupada pelas infra-estruturas de retenção 

 Ajuda na prevenção de áreas alagadas, minimizando a necessidade de medidas de 

controlo 

 Preserva áreas como as matas/espaços ao ar livre 

 Melhora a qualidade das águas drenadas 

 Reduz a quantidade de superfícies impermeáveis 

 



 

I.2 Recursos 

 

Critério 10 – Balanço de Energia 

 

 MARTEC – Super Recicladora AR2000 

 

Para trabalhos de reciclagem a quente in situ esta é possivelmente, das tecnologias já 

existentes, uma das mais avançadas e aperfeiçoadas para garantir um pavimento de 

elevada qualidade com baixos consumos energéticos e outros.  

A máquina (Fig. I.3) trabalha segundo etapas consecutivas de pré – aquecimento, fresagem 

a quente, melhoramento da qualidade do pavimento, pós – aquecimento, secagem e 

mistura, seguindo-se a dispersão e compactação convencionais. Destacam-se duas 

características exclusivas, patenteadas, a primeira é um sistema de aquecimento que se 

baseia na combinação de ar quente forçado com o sistema de calor radiante de baixo nível, 

enquanto que a segunda diz respeito ao sistema de pós – aquecimento, secagem e mistura. 

No entanto é graças ao sistema de aquecimento que esta máquina contribui para redução 

dos consumos energéticos, economizando até 50% dos custos de energia, pois minimiza a 

perda de calor com a aspiração do ar quente para reaquecimento. (Martec, 2006)  

  

Figura I.3 – a. Super Recicladora AR2000; b. Sistema de aquecimento de ar forçado com calor 

radiante de baixo nível 
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 Características dos tipos de Lâmpadas mais usadas na iluminação de vias 

públicas 

 

1. Lâmpadas de vapor de Sódio de Alta e Baixa Pressão 

 

De entre os vários tipos de lâmpadas, as de vapor de sódio de alta e baixa pressão têm 

elevada eficiência luminosa e maior tempo de vida útil em comparação com outras 

lâmpadas de descarga, pelo que são das mais aplicadas em iluminação de exteriores como 

estradas. A principal desvantagem é o fraco índice de reprodução de cor, estas não 

permitem distinguir correctamente a cor do objecto em que incide (Kostic et al., 2008). 

 

2. Lâmpadas de Indução 

 

Na China, em 2007, foi concluído um estudo baseado no desempenho de dois tipos de 

iluminação em túneis rodoviários, e, segundo Wencheng et al. (2007), o uso de lâmpadas de 

indução magnética apresenta muito maior eficiência do que as de vapor de sódio de alta 

pressão (HPSV).  

 

Para além de apresentarem um tempo de vida praticamente 6 vezes superior (100 000 

horas), o seu índice de rendimento da cor é cerca de 84, contra cerca de 23 apresentado 

pelas HPSV. O efeito de encadeamento é baixo tal como os custos de manutenção, mas 

apresentam como principal desvantagem valores de investimento iniciais cerca de 10 vezes 

superiores aos das lâmpadas de descarga (PSEG, 2008). 

 

3. Lâmpadas LED 

 

 



 

Este tipo de lâmpadas apresenta um nível de eficiência muito elevado. De seguida, 

apresenta-se um excerto das características do catálogo de um produto comercializado no 

Brasil – BBE SP90 / E40 Retrofit High Power LED Streetlight, onde são realçadas 

algumas das principais vantagens.  

 

 
Figura I.4 – Características da lâmpada BBE SP90 (Fonte: Vialuz, 2008) 

 

Ainda no mesmo folheto destaca-se a comparação entre as lâmpadas usuais e esta, 

ilustrada pela figura seguinte.  

 

 

 

 

 



 

 

Figura I.5 – Comparação entre lâmpadas usuais e lâmpadas com tecnologia LED – BBE SP 90 
(Fonte: www.vialuz.net) 

 

 Descrição de alguns dos estudos analisados: 

 

Em 2006, Karmakar et al. apresentam um estudo técnico-económico acerca da iluminação 

de estradas. A primeira parte define modelos para a distribuição optimizada da iluminação 

em estrada de forma a garantir os níveis de luminosidade mínimos necessários, de forma a 

não ser posto em causa o conforto dos condutores. Na segunda parte são criados os 

modelos de análise económica das soluções e nesta terceira parte é analisado o caso de 

estudo. São comparadas diversas opções da distribuição da iluminação ao longo de duas 

estradas, A e B, de comprimento diferentes, sendo A praticamente 2,5 vezes maior do que 

B, mas de largura igual. São usadas lâmpadas de vapor de mercúrio e de sódio de alta 

pressão, HPMV e HPSV (Quadro I.1). 

 

 

 

 



 

Sistema de Iluminação 
Situação de Referência 

Estrada A Estrada B 

Nº Postes 15 8 

Espaçamento (m) Variável Variável 

Altura (m) 9 6,5 

Ângulo de inclinação (º) 30 45 

Lâmpadas 15 x 250 W HPSV 

2 x 250 W HPSV 
2 x 400 W HPSV 
2 x 400 W HPMV 
1 x 250 W HPMV 
1 x 70 W HPSV 

Investimento Inicial (Rs) 476,871 81,003 

Custo Anual Total (Rs) 223,375 244,530 

 

Quadro I.1 – Iluminação: Situação de Referência (fonte: Karmakar et al. [2006]) 

 

Baseado nos modelos estudados, as variáveis implícitas neste estudo não são só a 

distância entre postes, mas também a altura do poste e ângulo de inclinação da lâmpada e a 

sua potência. Face à situação de referência, a aplicação em ambas as estradas do mesmo 

espaçamento, mesma altura de postes e mesmo tipo de lâmpada, com igual inclinação, 

revela-se a opção mais económica, com poupanças que atingem os 26% ou 48%, para a 

estrada A ou B, respectivamente (Quadro I.2). 

 

Sistema de Iluminação 
Situação Optimizada 

Estrada A Estrada B 

Nº Postes 9 4 

Espaçamento (m) 89 89 

Altura (m) 16 16 

Ângulo de inclinação (º) 10 10 

Lâmpadas 9 x 150 W HPSV 4 x 150 W HPSV 

Investimento Inicial (Rs) 177,081 78,241 

Custo Anual Total(Rs) 165,038 126,591 

Diferença no C.A. Total 

em relação à situação de 

Referência 

- 26 % - 48 % 

 

Quadro I.2 - Resultados Finais (adaptado Karmakar et al. [2006]) 



 

 
No que respeita a redução no consumo de energia, Wencheng et al. (2007) verifica uma 

poupança que ronda os 13% de dia e 16% à noite se forem aplicadas lâmpadas de indução 

magnética. Também a opinião dos condutores neste estudo é a favor das condições 

verificadas quando estas são usadas, pelo que se conclui que esta solução também deve 

ser tomada em conta nas decisões sobre iluminação exterior. 

I.3 Cargas 

 
EFLUENTES 
 
Para além de não ser considerada a contribuição dos veículos para o sistema, e referentes 

critérios, é necessário ter em conta que estes são, provavelmente, a fonte mais significativa 

de poluição, e de seguida apresenta-se valores literários de referência para a taxa de 

poluentes emitidos por veículo e por km percorridos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura I.6 – Valores tabelados para as emissões de poluentes provenientes dos veículos 
(Barret et al., 1995) 

 

A qualidade dos efluentes drenantes é resultante de um conjunto de factores, que criam um 

sistema bastante complexo. No entanto, obviamente que, para além dos veículos, a 

qualidade também depende, por exemplo, do tipo de piso usado, volume de tráfego e 

volume de precipitação. 

 



 

I.4 Qualidade do Ambiente 

 

Critério 27 – Níveis de qualidade do ar nas zonas habitadas (PM10) 

 

 Decreto – Lei nº 111/02, de 16 de Abril 

 

Em Portugal, a Directiva-Quadro da Qualidade do Ar (DL 276/99) traça as linhas gerais de 

orientação da política de gestão baseadas na definição de objectivos, nos métodos de 

avaliação, da informação e comunicação, e ainda, na preservação. O DL 111/02, de 16 de 

Abril, resulta da transposição das directivas relativas a valores limite para o dióxido de 

enxofre, dióxido de azoto, óxidos de azoto, partículas em suspensão, chumbo, benzeno e 

monóxido de carbono. Além de estabelecer valores limite para estes poluentes, no âmbito 

deste decreto-lei são definidas, também, as regras de gestão aplicáveis aos mesmos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura I.7 - Anexo III do DL 111/02: Valores Limite para as partículas em suspensão PM10 



 

Critério 28 – Níveis de qualidade do ar nas zonas agrícolas e naturais 

 

 Decreto – Lei nº 320/03, de 20 de Dezembro 

 

 Influência da Velocidade 

Figura I.8 - DL nº 320/03 - Valores Limites para o Ozono 

Figura I.9 - Factores de emissão, para determinados poluentes, em veículos ligeiros ou pesados conforme 
a velocidade limite de circulação da via [Keller et al., 2007] 



 

I.5 Interacção e Durabilidade 

 
 Master Plan 

 

Projecto desenvolvido nos Estados Unidos da América que tem como principais objectivos, 

entre outros: 

 Gestão da intensidade de tráfego 

 Apoiar no desenvolvimento económico  

 Melhorar a segurança 

 Completar com caminhos específicos para bicicletas  

 Integrar usos do solo nas decisões 

 Preservar espaços ao ar livre recreativos e para contacto com o ambiente 

 Desenvolver sistemas para gestão das águas locais 

 Valorizar e preservar áreas degradas de linhas de água 

 

 

Figura I.10 – Plano Tradicional vs Master Plan para implantação de uma infra-estrutura 
rodoviária (GreenHiways, 2008) 

 

 

 

 



 

Os principais componentes são: 

 

 Transportes/Usos do Solo 

 Recreativa/Espaços ar livre 

 Ambiental/Recursos Naturais 

 Preservação Histórica 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura I.11 - Ilustração de soluções propostas (GreenHiways, 2008) 



 

ANEXO II. Caso de Estudo: Brisa 

 
Medidas de Minimização [Fonte:  Estudo de Impacte Ambiental (Myosotis, 2006b)] 

 
 
 
 



 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 



 

 



 

ANEXO III. Orientações e Boas Práticas 

VERTENTES ÁREA CRITÉRIO Nº C COMO MEDIR LINHAS DE BOA PRÁTICA 
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SOLO 

Ordenamento do Território 1 
Avaliar situação das zonas urbanas já existentes, e potenciais, na implementação do 

traçado, tendo em conta os instrumentos de gestão territorial como os planos de 
ordenamento do território 

Considerar traçado de acordo com os planos de ordenamento existentes, para que a via seja um meio para 
ajudar à definição da estruturação territorial mais correcta. Exemplo: definir saídas para zonas próprias para 
desenvolvimento urbano. 

Área Ocupada 2 
Avaliação da área ocupada pela infra-estrutura em função das componentes (bermas, 

separador central ou taludes) onde se mantém o estado natural.   

Aumentar áreas permeáveis, como por exemplo deixar bermas e separador central em estado natural e uso 
de um piso mais poroso. Apresentar soluções para a valorização vegetal dos taludes, alvo de trabalhos 
intensos de alteração (decapagens, terraplanagens, etc), potenciando a implantação de espécies endémicas 

ECOSSISTEMAS 
NATURAIS 

Preservação de Ecossistemas 
Relevantes e Biodiversidade 

3 
Definir quantidade de áreas sensíveis afectadas (espécies arbustivas ou arbóreas 
relevantes ou que representem zona natural para fauna protegida ou ameaçada)  

Minimizar zonas naturais afectadas através do estudo de alteração de traçado ou através de medidas de 
compensação: restituir áreas afectadas, valorizando a implantação no local, até de tal forma que potencie o 
aumento de Biodiversidade. Minimizar áreas afectadas pela passagem de máquinas ou outros 
equipamentos pesados durante a construção. 

Fragmentação de Habitats 4 
Definir número de ligações existentes entre as bermas da faixa de rodagem e avaliar o 

tipo: passagem hidráulica ou ecopassagem 

Definir traçado de forma a fomentar a implantação de ecopassagens baseadas na necessidade em manter a 
ligação entre habitats, promovendo também a troca de indivíduos. Considera-se uma grande evolução a 
existência de uma ecopassagem pelo menos em cada sitio avaliado como relevante para a estrutura 
ecológica do local. 

PAISAGEM Integração Local 5 
Avaliar os elementos que contribuem para a inserção paisagística da via, consoante a 

caracterização do espaço envolvente. 

Estudo aprofundado em relação às unidades de paisagem presentes. Ter em conta a sensibilidade da 
paisagem à introdução de um elemento desta natureza, procedendo à alteração de traçado ou 
implementação de medidas eficientes na sua minimização. Ex: não deixar muros de contenções de taludes 
à vista.  

ARQUEOLOGIA E 
PATRIMÓNIO 
CULTURAL 

Protecção e Valorização do Património 6 
Contabilizar os bens classificados ou inventariados afectados directa ou indirectamente 

num troço com determinado comprimento. 

É necessário garantir a protecção eficiente dos bens potencialmente afectados, mesmo que implique a sua 
mobilização. Considera-se uma boa prática se, ao longo da rodovia, surgirem indicações da existência de 
património, tornando-o de referência pela importância, promovendo a sua visita e a manutenção do espaço, 
válida tanto para o que já é conhecido como para aquele que surge ao longo da fase de construção.  

ACESSIBILIDADE / 
TRANSPORTE 

Intermodalidade  7 
Avaliação e listagem do tipo de infra-estruturas presentes, que permitem a ligação da 

via a outros tipos de transporte. 
Verificar a existência de parques de estacionamento nos nós de acesso para promover, por exemplo, o uso 
de ecovias ou de outros modos de transporte.   

 Privilegiar mobilidade de baixo impacte   8 Contabilizar a presença de ecovias. 
Fomentar a existência de troços com ecovias, como ciclovias, vias para andar a pé ou correr, permitindo 
alternativas de mobilidade.  
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ENERGIA 

Energia Incorporada 9 Listar os materiais usados e avaliar os que apresentam baixa energia. 
Fomentar o uso de materiais com baixa energia incorporada (ex: madeira), procedendo à sua introdução se 
forem possíveis substitutos dos materiais usados normalmente (alumínio, PVC). 

Balanço de Energia 10 

Avaliar e listar medidas adoptadas para contribuição na redução de consumos 
energéticos. Definir os consumos de electricidade da rede pública em KWh/ano em 

cada quilómetro de estrada em fase de construção ou de operação, e avaliar a redução, 
face ao estado de referência, derivada da introdução das várias medidas sustentáveis 

consideradas. 

Reduzir consumos globais de electricidade, e aumentar o número de fontes renováveis usadas. 

Eficiência dos equipamentos 11 
Definir o número de equipamentos usados (máquinas, lâmpadas, consumíveis, etc) que 

se caracterizam por apresentarem uma boa eficiência energética. Não considerar 
aqueles que não têm alternativa eficiente. 

Verificar que todos os equipamentos usados ao nível de escritório (acima de 90%) possuam classe alta de 
eficiência energética ou estejam de acordo com a norma “Energy Star”. Ao nível da maquinaria considera-se 
um nível equivalente A caso  seja usada pelo menos uma máquina que apresenta um desempenho 
energético com reduções da ordem dos 50%. 

ÁGUA 

Consumos de água espaços comuns e 
exteriores 

12 Contabilizar zonas com baixos consumos. 
Considerar o revestimento natural das zonas verdes adjacentes com vegetação com baixa necessidade de 
água. Usar águas de rega para efeitos de limpeza de estrada, por exemplo, ou outros fins que tolere água 
de menor qualidade.  

Gestão das águas locais (superficiais e 
subterrâneas) 

13 

Definir linhas de água interceptadas pelo traçado e avaliar se a drenagem natural é 
mantida pela monitorização dos caudais antes e depois da implantação da infra-

estrutura. Conjugar com a definição de áreas permeáveis e medidas tomadas para a 
sua manutenção. 

Maximizar áreas de infiltração e condições de escorrência, pela aplicação de várias soluções tais como 
planos de gestão de águas locais, que engloba a retenção e descarga de águas de escorrência no local, 
protecção contra a erosão, monitorização da qualidade da água, etc. 

MATERIAIS 

Consumo de materiais 14 
Listar medidas que contribuem efectivamente para uma diminuição na quantidade 

usada,  
Tomar medidas que diminuam efectivamente o consumo de materiais, essencialmente na inovação de 
tecnologias e práticas, tal como uso eficiente de materiais. 

Materiais Locais 15 
Considerar os principais tipos de materiais usados e enumerar aqueles que foram 

adquiridos, manufacturados ou produzidos a uma distância inferior a 100 km do local de 
intervenção.  

Provar que a maioria dos materiais usados na construção da infra-estrutura são de origem local. 

Materiais reciclados e renováveis 16 
Considerar os principais tipos de materiais usados e enumerar aqueles que incorporam, 

ou são na totalidade, materiais reciclados, recicláveis e reutilizados.  
Provar que a maioria dos materiais usados na construção da infra-estrutura são reciclados /recicláveis ou 
reutilizados/reutilizáveis. 

 
Materiais certificados ambientalmente/ 
materiais de baixo impacte 

17 
Considerar os principais tipos de materiais usados e enumerar aqueles que são 

certificados, ou foram alvo de um estudo de ACV, e definir a sua percentagem em 
relação ao total.  

Considerar que todos, ou quase todos, os materiais são alvos de uma prova em como possuem um impacte 
reduzido, e que a maioria possuem algum tipo de certificação ambiental. 

C
A

R
G

A
S

 

EFLUENTES 
Nível de tratamento das águas 
(drenantes) 

18 
Avaliar a percentagem do total de efluentes sujeita ou não a tratamento e qual o tipo de 
tratamento considerado. Ter em conta a existência de programas de monitorização e 

medidas de minimização tal como a sua eficiência. 

Implementar um sistema de pré-tratamento de óleos, gorduras e SST, tanto ao nível de obra como na 
própria rodovia. Evoluir gradualmente o tipo de tratamento considerado, até atingir a implantação de fito-
etar’s que tratem mais de 50% dos efluentes gerados, na fase de operação.  

EMISSÕES 
ATMOSFÉRICAS 

Balanço do potencial aquecimento 
global (Emissões de GEE – Sumidores) 

19 
Contabilizar emissões de GEE (kg CO2eq/km.ano) e espécies na envolvente que 

contribuem para a captação de carbono (Kg CO2/ha.ano) e achar a percentagem que é 
absorvida em função do total emitido. 

Reduzir emissões de GEE (C10 > C) e atingir um balanço próximo de zero pela implantação de vegetação 
que contribua para a captação de carbono. 



 

VERTENTES ÁREA CRITÉRIO Nº C COMO MEDIR LINHAS DE BOA PRÁTICA 

RESÍDUOS 

Produção de Resíduos 20 
Determinar a quantidade de resíduos produzida (Kg/km.dia) e comparar com a 

verificada no ano anterior. Identificar as medidas tomadas com vista à redução, como 
reciclar, reutilizar e deposição final. Destacar produção de RCD’s. 

Redução na produção de resíduos na ordem dos 50 %, para tal, assegurar uma política de reduzir, reutilizar 
e reciclar. 

Gestão de resíduos perigosos 21 
Contabilizar os resíduos perigosos produzidos, identificando as principais fontes. Após 

a listagem efectuada identificar as medidas tomadas e o destino final de 
encaminhamento adequado e mais seguro. 

Reduzir a produção deste tipo de resíduos através da diminuição do uso de fontes de perigosidade 
acompanhada de uma política de separação eficiente no local com vista à valorização. 

CARGAS FONTES DE RUÍDO Fontes de ruído para o exterior 22 
Listar as medidas consideradas para diminuir a poluição sonora para o exterior. Provar 
a definição de um plano geral de monitorização do ruído e a sua conjugação com as 

medidas listadas. 

Diminuir as fontes de ruído em cerca de 50 %. Algumas das medidas a aplicar: Garantir o uso de 
equipamentos com potência sonora mais reduzida, ou muni-los de elementos eficazes de redução de ruído; 
não considerar a aplicação de técnicas ruidosas na fase de construção, tal como explosivos e outros; ter em 
conta um piso que diminua o som gerado pelo tráfego rodoviário (BMB); aplicar barreiras acústicas ou 
integração da vegetação; garantir uma distância suficiente para não afectar zonas sensíveis. 

 
POLUIÇÃO TÉRMICA 

E LUMINOSA 
Efeitos térmicos (ilha de calor) e 
luminosos 

23 
Listar potenciais zonas escuras (ex: asfalto), e avaliar as intervenções implementadas 

no sentido de minimizar o efeito de ilha de calor. 
Sombrear as áreas mais expostas, revestir as orlas com vegetação, de forma a diminuir a temperatura. 
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QUALIDADE DO AR 

Níveis de qualidade do ar nas zonas 
habitadas (PM10) 

24 
Avaliar concentrações de partículas registadas e classificar segundo o Índice de 

qualidade do ar. 

Tomar medidas que permitam que não se registe piores níveis de qualidade do ar tais como estudar as 
condições atmosféricas prevendo a forma de dispersão de poluentes e avaliar se afectarão, ou não, as 
zonas habitadas na envolvente, de forma a proceder-se à informação atempada da população. Evitar o 
levantamento de poeiras durante os trabalhos com as vias de acesso humidificadas regularmente. 

Níveis de qualidade do ar nas zonas 
agrícolas e naturais 

25 
Avaliar concentrações registadas para os vários poluentes considerados no índice de 

qualidade do ar: CO, NO2, O3, PM10 e SO2 e avaliar a situação durante e após os 
trabalhos de implantação da infra-estrutura, tal como durante a sua fase de operação. 

Ver C24, aplicado às zonas naturais e agrícolas. Actuar de forma a não se robter uma situação pior que a 
inicial, sem infra-estrutura. 

MICROCLIMA Efeitos micro climáticos 26 Contabilizar os viadutos existentes na totalidade da extensão de estrada e listar as 
áreas afectadas notando a sua importância em termos de sombreamento 

Diminuir áreas sombreadas por obras de arte, optando por outras soluções de traçado. 

NIVEL SONORO Níveis Sonoros/Isolamentos Acústicos 27 

Definir pontos sensíveis na envolvente e medir níveis sonoros registados. Avaliar o 
número de pontos em que se verifica valores não admissíveis, considerando como 

referência os valores estipulados na legislação. Listar também as medidas aplicadas 
que visam melhorar os níveis nas zonas afectadas,  

Diminuir em 50 % os valores registados nas zonas afectadas. Considerar a aplicação de medidas eficientes 
(ver C22) 

 RISCOS Controlo dos Riscos 28 
Contabilizar as bacias de retenção existentes e avaliar a sua eficiência, tendo em conta 

as linhas de água que protegem. 
Verificar a protecção eficaz de todas as linhas de água principais afectadas pelo troço, e ainda algumas 
secundárias. 
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DURABILIDADE 
Adaptabilidade 29 Listar e comprovar medidas adoptadas para futuras adaptações da via a outros usos.  

Promover trabalhos que incluam adaptação para usos futuros, de forma a não ter de haver segundas 
alterações no terreno, principalmente, como trabalhos de decapagem, terraplanagem, etc. Exemplo: deixar 
preparadas áreas para possíveis alargamentos das faixas.   

Durabilidade 30 Listar e comprovar medidas adoptadas para promover a durabilidade (em anos) da 
rodovia. 

Projectar e construir com vista a duplicar o tempo de vida da estrada (materiais). 

RELAÇÕES COM A 
COMUNIDADE 

Contributo desenvolvimento social 31 Listar e comprovar medidas adoptadas para promover as relações sociais. 

Promover a estrada como elo de ligação entre comunidades e implementar medidas que fomentem a 
actividade das populações ao ar livre: ecovias, para circular com bicicleta e outros meios; parque de lazer 
criados na envolvente da estrada, com acesso directo pela mesma, ou locais idênticos que também 
cumpram a função de escapatória para descanso ou para refeições e outras actividades ao ar livre. 

Contributo desenvolvimento cultural 32 Listar e comprovar medidas adoptadas para promover a educação cultural. 
Promover a estrada como um meio de ligação cultural, inseri-la em programas de roteiros culturais e 
históricos, contribuindo para o desenvolvimento turístico das zonas mais recônditas do país e do património 
mais valioso. Sinalização na estrada. 

Fragmentação 33 
Contabilizar e avaliar a existência e o tipo de passagens para as populações que 

possam ser afectadas pela implantação da rodovia. 
Minimizar fragmentação das populações verificando uma situação de nenhum aglomerado populacional 
afectado. Ligações verdes, na ordem dos 50 %, em substituição das habituais passagens superiores. 

 
Amenidades e interacção com a 
comunidade 

34 

Identificar todas as potenciais amenidades naturais e humanas envolvidas no traçado e 
listar medidas que visam promovê-las, essencialmente sinalização informativa 

permanente ou temporária. 
  

Caracterização do local tendo em conta as amenidades mais importantes e fomentar a sua promoção, tendo 
em conta também a adaptação do traçado. Verificar a existência de amenidades humanas como, farmácias, 
zonas de repouso, de restauração ou amenidades naturais como bosque ou rio, zonas fluviais e outras. Na 
fase de operação promover a presença de sinalização temporária como painéis electrónicos indicando, 
também, por exemplo, festejos temáticos locais e outros. 
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GESTÃO AMBIENTAL 

Programa de gestão ambiental 35 
Avaliar a situação das empresas envolvidas nas várias fases do ciclo de vida da infra-

estrutura. 
Promover o envolvimento de uma maioria de empresas que apresentem certificação em sistemas de gestão 
ambiental ou que se encontrem no caminho da certificação. 

Proactividade da gestão ambiental 36 

Listar e caracterizar soluções ambientais que promovem a proactividade da gestão 
ambiental da rodovia, considerando essencialmente o planeamento atempado de 
medidas para resolver os problemas na fonte. Regeneração melhor do que o que 

estava. 

Adoptar o máximo de medidas de protecção na fonte como por exemplo, medidas compensatórias para 
utilizadores com veículos mais eficientes a nível ambiental (Híbridos, usuários da via verde, eléctricos, com 
balanço de emissões nulo, etc) 

 INOVAÇÃO 
Inovações de práticas, soluções ou 
integrações 

37 
Identificar aspectos inovadores, nas várias vertentes estudadas, implementados pela 

primeira vez em Portugal, ou mesmo a nível internacional, caracterizá-los e definir o seu 
contributo efectivo para a melhoria do desempenho ambiental da rodovia. 

Identificar pelo menos um aspecto inovador em duas das seguintes vertentes: Local e integração, recursos, 
cargas, qualidade do ambiente ou interacção e durabilidade.  

Quadro III.1 – Sistema LiderA para infra-estruturas rodoviárias. Orientações e Boas Práticas.  



 

ANEXO IV. Caso de Estudo: CRIL 

IV.1 Desenho do Projecto 

 
Figura IV.1 – Subdivisão dos trechos de avaliação ambiental do Sublanço Buraca/Pontinha. (Fonte: Relatório Ambiental [COBA, 2006])  

 

 



 

 

 



 

IV.2 Modos de prova para avaliação  

 

 Fotos da visita à obra (4 de Setembro de 2008) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura IV.6 - Perímetro de Protecção do Aqueduto 
das Francesas em Obra 

Figura IV.5 – Bacia de Retenção (Zona 
de frente de obra) 

Figura IV.3 – Protecção dos Taludes 

Figura IV.2 - Zona de lavagem de 
autobetoneiras 

Figura IV.4 – Zona de lavagem de Rodados com 
sistema de tratamento de óleos e gorduras 



 

 

 

 

 

 

 

 

Figura IV.7 - Britadeira Móvel 

Sistema de 

aspersão de água 

Separação de 

materiais metálicos  

Figura IV.8 - Localização de frentes de obra junto de receptores sensíveis: a) Entrada de 
frente d obra junto a prédio de habitação b) trabalhos de cravagem de estacas junto a 
prédios habitacionais 

a) b) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura IV.9 - Demolição Selectiva 

Metais 

Madeiras 

Separação de Materiais – 

Metálicos e outros  



 

 Integração Paisagística 

 

Figura IV.10 – a. Memorial ao Aqueduto. Zona da rotunda do Patriarcado. (Arranjo 

Paisagístico); b. Zona do Nó da Damaia. [Fonte: COBA, 2006] 

Barreiras Acústicas 

Transparentes 

b. 

a. 



 

 
Figura IV.11 – a. Rotunda da Damaia; b. Túnel de Benfica. Zona do Bairro de Santa Cruz. 

(Perspectiva. Corte ao km 1+100) [Fonte: COBA, 2006]  

b. 

a. 



 

 


