
Resumo 

 

Descobrir Trás-os-Montes e “levar o mar” aos transmontanos, foi o objectivo da Estrada 

Nacional Nº15 (EN15), do Itinerário Principal Nº4 (IP4) e daquele que será o 

prolongamento da Auto-Estrada Nº4 (A4) até Vila Real. Todos estes projectos 

corresponderam a autênticos desafios da engenharia rodoviária, não fosse a Serra do 

Marão uma autêntica muralha em volta de uma das regiões menos desenvolvida do 

país. 

Desde a sua inauguração, nos finais da década de 80, que o IP4 tem vindo a ser alvo 

de intensa polémica relativa ao alto índice de sinistralidade que regista. Este foi um dos 

motivos desencadeadores de um novo projecto rodoviário para transpor a Serra do 

Marão. 

A solução final de uma via de comunicação é o resultado de um complexo estudo de 

viabilidades diversas, que envolve desde o seu início equipas multidisciplinares por 

modo a fornecer uma avaliação completa e um profundo conhecimento dos locais alvo 

para a implantação de um projecto, que resulta num estudo final denominado Estudo 

Prévio. Foi neste conceito de estudo rodoviário que se baseou a primeira parte do 

presente trabalho, onde de um modo bastante sucinto, se caracterizaram as 

condicionantes à escolha de um traçado do actual itinerário, desde as de impacte 

ambiental e socioeconómicas até às mais especificas da engenharia rodoviária, tendo o 

actual traçado sido analisado segundo as Normas de Projecto da década de 70 (as que 

vigoravam na época) e das actualmente em vigor. 

Apesar de as condicionantes geológico-geotécnicas se incluírem na concretização do 

Estudo Prévio, a sua importância merece destaque, não só porque no presente caso, a 

Serra do Marão se constitui como um local de elevado interesse, mas também por a 

qualidade dos terrenos interferir directamente no tipo de terrapleno a realizar, com 

implicações directas e pesadas no valor final do projecto. Neste âmbito foi realizado um 

trabalho de campo, em que foi realizado não só um reconhecimento “in situ” com 

recolhas de amostras para posterior tratamento laboratorial, mas também uma 

avaliação dos taludes do IP4, vinte anos após a sua abertura. No sentido de completar 



este estudo foi realizada, uma análise dos ensaios realizados aquando da elaboração 

do Projecto do IP4. 

Tendo por base toda a informação anteriormente recolhida e o conhecimento da região, 

este estudo académico termina com uma sugestão de uma possível alternativa para 

aquele que vai ser o prolongamento da A4 até Vila Real. 
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Abstract 

 

Discovering “Trás-os-Montes” and “take the sea” to its inhabitants, was the aim of the 

national road Nº15 (EN15), the main road Nº4 (IP4) and the road, which will be the 

prolongation of the highway Nº4 (A4) up to Vila Real. All these projects were real 

challenges of the road engineering, if we consider the “Serra do Marão” a real waal 

around one of the most underdeveloped regions of our country. 

Since the inauguration of the IP4, at the end of the eighties, this main road has been 

severely criticised, due to the many accidents that have happened there. This was one 

of the reasons why a new road project appeared to travel through “Serra do Marão” in a 

more secure way. 

The final solution for a new road is the result of a complex study of several viabilities, 

which involves, since the very beginning, different teams, so that it can give a complete 

evaluation and deep knowledge of the chosen places where the new project will be 

implanted. This leads to a final study, which is known as “Previous Study”. It was 

according to this concept of road study that the first part of this work was based on. In a 

very summarized way, the conditionings upon which the presente road was chosen are 

here characterized, from environmental and social-economical impact to the more 

specific ones of road engineering. The present road plan was analysed following the 

norms of the project of the seventies (the ones which were then approved) and the ones 

which are now in use. 



Despite the fact that the geological-geotechnical aspects are included in the 

materialization of the “Previous Study”, its importance deserves prominence, not only 

because “Serra do Marão” has always been seen as a place of high interest, but also 

because of the quality of the soil which directly interferes with the digging that has to be 

done, with direct and heavy consequences in the final price of the project. This way, we 

have done a work, where we not only picked up samples for subsequent laboratorial 

treatment, but also made and evaluation of the slopes of the “IP4”, twenty years after its 

construction. Finally, in order to complete this study, we analysed the rehearsals 

accomplished when the project of the IP4 was elaborated. 

This academic study was previously based on the information we gathered and on the 

knowledge of the region, and it ends up with a suggestion of a possible alternative road, 

which will be the prolongation of the “A4” highway up to Vila Real. 

 

Keywords: conditionings, roadways, geotechnical evaluation, “IP4”, “Serra do Marão” 


