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1. INTRODUÇÃO 

O presente documento constitui o Resumo Não Técnico (RNT) do Estudo de Impacte Ambiental 
(EIA) do Projecto do Novo Aterro da SULDOURO, adiante abreviadamente designado por 

Projecto. 

O RNT sintetiza os aspectos mais relevantes do EIA e tem por objectivo permitir uma divulgação 
alargada dos resultados da avaliação realizada. 

O Projecto em avaliação destina-se a assegurar o destino final dos resíduos urbanos e 
equiparáveis produzidos nos concelhos de Vila Nova de Gaia e de Santa Maria da Feira, , 

servindo uma população de cerca de 463.831 habitantes, (INE, 2009), relativos ao ano de 2009 
após esgotada a capacidade do aterro de Sermonde. 

O Projecto em apreciação é da responsabilidade da SULDOURO – Valorização e Tratamento de 
Resíduos Sólidos Urbanos S.A., sociedade que detém em regime de concessão, a exploração, a 

gestão e a exploração do sistema multimunicipal a Sul do Douro por um período de 25 anos, ou 
seja, até 2021. 

A entidade licenciadora ou competente para a autorização do Projecto é a Comissão de 
Coordenação de Desenvolvimento Regional do Norte, sendo a Autoridade de Avaliação de 

Impacte Ambiental (AIA) a Agência Portuguesa do Ambiente (APA). 

O presente EIA foi elaborado pela DHV, S.A., com base no Estudo Prévio desenvolvido para o 
Projecto, tendo como Ano Horizonte do Projecto o ano de 2021, correspondente ao término da 
concessão do Sistema à SULDOURO. 

A elaboração do EIA decorreu essencialmente ao longo do segundo semestre de 2010, tendo sido 

mobilizada uma vasta equipa multidisciplinar com valências e experiência nos vários domínios 
ambientais analisados no presente estudo. 

A realização do presente EIA obedeceu a uma metodologia geral, em conformidade com a 
legislação vigente em matéria de avaliação de impacte ambiental, nomeadamente: 

 Decreto-Lei n.º 69/2000, de 3 de Maio, republicado pelo Decreto-Lei n.º 197/2005, de 8 de 

Novembro (rectificado pela Declaração de Rectificação n.º 2/2006, de 6 de Janeiro). 

 Portaria n.º 330/2001, de 2 de Abril, rectificada pela Declaração de Rectificação n.º 13-H/2001, 
de 31 de Maio, que publica as normas técnicas para a estrutura dos vários documentos 
associados ao procedimento de AIA. 
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2. ANTECEDENTES 

O Projecto do Novo Aterro da SULDOURO não foi submetido a qualquer procedimento de 

Avaliação de Impacte Ambiental prévio, tendo sido desenvolvidos estudos de identificação de 
potenciais localizações alternativas para o mesmo, a partir do momento em que foi identificada a 
necessidade de ser considerada a construção de um novo aterro.  

Em resultado dos estudos de identificação de localizações potenciais para o novo aterro, para o 

desenvolvimento do Projecto em avaliação foram classificadas como tendo maior aptidão para 
receber a infra-estrutura duas alternativas distintas de localização. Estas foram seleccionadas num 
estudo desenvolvido pelo IDAD (Universidade de Aveiro), com base na integração de diversos 

objectivos de sustentabilidade associados à compatibilização com usos e regulamentos existentes, 
à salvaguarda das áreas com valor para a conservação da natureza e biodiversidade, à protecção 
do património cultural, à minimização dos riscos e protecção de recursos e à manutenção da 

qualidade de vida das populações.  

Assim, para o Projecto a avaliar são propostas duas alternativas de localização, que se 
apresentam nas Figuras 1, 2 e 3 em anexo, situadas no concelho de Santa Maria da Feira e 
designadas do seguinte modo: 

 Alternativa A – Caldas de S. Jorge/Pigeiros – localizada na zona central do concelho de 

Santa Maria da Feira abrangendo território pertencente às freguesias de Caldas de São 
Jorge e de Pigeiros, ocupando um área de 29,5 hectares. 

 Alternativa B – Canedo/Sobreda – localizada na zona Nordeste do concelho de Santa Maria 
da Feira abrangendo território pertencente à freguesia de Canedo, na proximidade da 

povoação de Sobreda e ocupando uma área de 34,6 hectares. 
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3. OBJECTIVOS E NECESSIDADE DO PROJECTO 

Nos termos do modelo técnico integrado de valorização e destino final dos resíduos urbanos 

produzidos na área geográfica da SULDOURO, constante do Plano de Acção desenvolvido pela 
SULDOURO (PAPERSU) submetido à Agência Portuguesa do Ambiente (APA) e por esta 
aprovado em 9 de Dezembro de 2008 para a concessão do Sul do Douro, compete a esta 

sociedade, no que respeita ao destino final último dos resíduos referidos, assegurar uma solução 
adequada. 

Até à data, o confinamento técnico dos resíduos urbanos 
produzidos na área de abrangência do Sistema tem sido 

assegurado pela exploração do Aterro de Sermonde, 
iniciada em 1999. 

Prevendo-se o esgotamento da capacidade de deposição 
de RU no Aterro de Sermonde em finais de 2012, e não 

sendo possível proceder à sua expansão, será necessário 
construir um novo aterro que permita assegurar a operacionalidade do Sistema até ao final da 
concessão atribuída à SULDOURO.  

Assim, o Projecto objecto do presente EIA terá como objectivo garantir um destino final adequado 

para os resíduos urbanos produzidos (e não valorizados ou reciclados) nos concelhos de Vila 
Nova de Gaia e Santa Maria da Feira, após o encerramento do aterro de Sermonde, quando este 
atingir o limite da sua capacidade de deposição, situação que se estima vir a suceder em finais de 

2012. 
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4. DESCRIÇÃO DO PROJECTO E DAS ALTERNATIVAS CONSIDERADAS 

4.1. LOCALIZAÇÃO DO PROJECTO 

As duas alternativas de localização do Projecto em avaliação distam entre si cerca de 9,5 km, 

situando-se ambas no distrito de Aveiro e no concelho de Santa Maria da Feira. Destaca-se que 
nenhuma das alternativas consideradas se insere em área considerada sensível de acordo com o 
estabelecido no Decreto-lei n.º 69/2000 de 3 de Maio, com as alterações introduzidas pelo 

Decreto-Lei n.º 197/2005, de 8 de Novembro. 

4.1.1. Alternativa A – Caldas de S. Jorge Pigeiros 

A Alternativa A – nas freguesias de Caldas de S. Jorge e de 
Pigeiros abrange uma área de cerca 29,5 hectares com ocupação 

maioritariamente florestal, apresentando este local as seguintes 
características principais: 

 As povoações mais próximas são as de Arcozelo (a Norte e 
Noroeste), Pigeiros (a Este), Vinhó (a Sudeste) e Nadais (a 

Sul), estando as habitações mais próximas situadas na rua da 
Várzea/travessa dos Moinhos, na povoação de Pigeiros, a 

cerca de 230 m do limite do local de implantação do Projecto. 

 A cerca de 150 m a Este do limite da área de implantação do 
Projecto localiza-se o parque de merendas da Várzea e a 
respectiva unidade de restauração de apoio a esta zona de 

lazer. O limite Este da área respeitante a esta alternativa 
acompanha essencialmente o traçado do rio Uíma, a uma 
distância de cerca de 100 m do seu leito.  

 A 500 m a Noroeste do limite da área associada a esta 

alternativa localiza-se uma exploração de inertes que ocupa 
uma área de cerca de 30 hectares. 

 Imediatamente a Oeste está prevista a implantação do Parque 
Empresarial de Recuperação de Materiais, projecto este que 

foi submetido a procedimento de avaliação de impacte 
ambiental e dispõe de Declaração de Impacte Ambiental (DIA) 
favorável condicionada. 

 Aproximadamente a 2 km a Norte da área correspondente a 

esta alternativa localiza-se o complexo das termas de Caldas 
de S. Jorge, confinando com o perímetro de protecção 
alargada das captações das termas com o limite Norte da área 

do Projecto. 
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O acesso preferencial ao local considerado como Alternativa A é efectuado pela rua da Lage que 
conflui com a EN 1. 

 

4.1.2. Alternativa B – Canedo/Sobreda 

A Alternativa B – Canedo/Sobreda localiza-se na zona Nordeste do 
concelho de Santa Maria da Feira ocupando terrenos inseridos na freguesia 
de Canedo, na proximidade da povoação de Sobreda. Esta alternativa 
abrange cerca de 34,6 hectares de área com ocupação florestal. 

Como características principais do local 

designado como Alternativa B destacam-se as 
seguintes: 

 As povoações mais próximas são as de 
Costouras e S. Roque (a Norte), Mosteirô 

(a Nordeste), Sobreda (a Este - Sudeste), 
Gougeva e Campelo (a Sudoeste e Sul) 
e Santa Marinha (a Oeste), com as 

habitações mais próximas a cerca de a 
cerca de 100 m do limite do local de 

implantação do Projecto (na rua Atrás da Cumeeira, em Sobreda). 

 A cerca de 150 m a Este do limite da área de implantação do 
Projecto localiza-se o Jardim-de-infância de Sobreda, sendo esta 
povoação atravessada por uma linha de alta tensão. 

Na área envolvente ao local de implantação desta alternativa estão 
presentes diversas infra-estruturas construídas ou actualmente em 
construção, nomeadamente uma antena de telemóvel localizada na rua do 

Miradouro (cerca de 400 m a Oeste), a ETAR de Canedo (a cerca de 1.000 m a Sul) e as vias 
rodoviárias A32 e A41, actualmente em fase de construção, incluídas na Sub-concessão do Douro 
Litoral. 

A cerca de 3.200 m a Sudeste da área prevista de intervenção 

localiza-se a lixeira selada de Canedo. 

No caso da Alternativa B o acesso ao aterro será assegurado 
por uma via a construir que se desenvolverá essencialmente no 
sentido Sul-Norte entre a zona de Framil e o local de 

implantação do Projecto, numa extensão de aproximadamente 
de 2,4 km. Esta via ligará à rotunda de distribuição de tráfego local implantada na via municipal 
que estabelece a ligação directa à A32.  
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4.2. CARACTERÍSTICAS DO PROJECTO 

4.2.1. Descrição geral do Aterro 

A deposição de resíduos sólidos em aterros 
constitui uma operação de gestão de resíduos 
que em Portugal encontra no Decreto-Lei 

n.º 178/2006, de 5 de Setembro, as regras 
gerais do seu exercício e no Decreto-Lei 
n.º 183/2009, de 10 de Agosto o regime legal 

aplicável. Assente neste enquadramento legal, 
serão admitidos no Novo Aterro da SULDOURO 
os mesmos tipos de resíduos que são 

actualmente depositados no aterro de 
Sermonde, ou seja os resíduos não perigosos 
provenientes do âmbito geográfico do Sistema 

Multimunicipal do Sul do Douro. 

Tendo por base o modelo técnico implementado 
na SULDOURO, o registo histórico da 
quantidade de resíduos encaminhados para 

valorização e para tratamento, bem como as 
estimativas de evolução da produção de 
resíduos na área geográfica da concessão, a 

estimativa da quantidade de resíduos a 
confinar até ao ano horizonte do projecto, 
2021, é de cerca de 1.450.000 toneladas, 

sendo o volume útil necessário para garantir 
esse confinamento de aproximadamente 
1.600.000 m3. Como dado de base de 

dimensionamento da instalação projectada foi 
considerada uma volumetria mínima para o 
aterro de 1.850.000 m3, 15% superior à 

volumetria necessária determinada, 
constituindo este volume uma salvaguarda 
face a situações inesperadas, nomeadamente 

na produção de resíduos. 

O aterro em estudo, tendo a função de 
garantir o confinamento técnico de resíduos, 
contempla uma zona escavada para 

deposição de resíduos, comportando os 
respectivos sistemas de protecção ambiental 
exigidos pela legislação nacional e 

comunitária, sistema de drenagem hidráulica de fundo compartimentada para águas pluviais e 
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lixiviados e sistema de desgaseificação e drenagem de biogás. Dispõe também de um conjunto 
diverso de instalações de apoio e controlo à exploração que, no seu conjunto, permitirão 
assegurar a adequada operacionalidade da instalação quer durante o período de exploração, quer 

posteriormente, na sua fase de pós-encerramento, designadamente: 

 Estação de tratamento de lixiviados (ETL). 

 Instalações de apoio, tais como, portaria, edifício administrativo e social, oficina e armazém. 

 Arruamentos, zonas de estacionamento e outras áreas de apoio, nomeadamente zona para 

depósito de terras para cobertura diária dos resíduos. 

 Equipamentos e reservatórios, tais como, báscula, lava-rodas e depósito de combustível. 

 Sistemas de redes de serviços, tais como, sistema de abastecimento de água potável e 

sistema de abastecimento de água de processo, sistema de drenagem de águas residuais 
domésticas, sistema de abastecimento de energia, sistema de drenagem de águas pluviais e 
rede de incêndio. 

Em anexo apresenta-se o quadro-resumo das principais características do projecto que em 
seguida se descrevem. 

4.2.2. Células de deposição de resíduos 

A zona de deposição de resíduos será modelada em escavação do terreno natural e constituída 
por uma única célula de confinamento de resíduos, que permite acomodar um volume útil de 
deposição de 1.850.000 m3, no caso da Alternativa A – Caldas de S. Jorge/Pigeiros e de 
2.550.000 m3 no caso da Alternativa B – Canedo/Sobreda. Esta diferença resulta do facto de no 

caso da Alternativa B ter sido possível tirar partido da morfologia do terreno (vale extenso) 
obtendo-se um acréscimo de cerca de 40% no volume útil disponível, com uma área de 
implantação e um volume de escavação menos de 10% superior ao da Alternativa A. 

Cada célula será subdividida em alvéolos independentes, do ponto de vista físico e hidráulico, de 

modo a optimizar a exploração e a diferenciar em sistemas separativos a gestão de lixiviados 
produzidos e as águas pluviais caídas nos diferentes alvéolos que constituem a célula de 
deposição.  

Na Alternativa A – Caldas de S. Jorge/Pigeiros, a célula de deposição de resíduos terá uma área 

de cerca de 9 hectares, sendo constituída por 3 alvéolos separados entre si por septos. À 
construção desta célula estará associado um volume de escavação estimado em 850.000 m3. 
Cerca de 9 % dos materiais de escavação poderão ser aproveitados logo no decurso da obra de 

construção, nomeadamente na criação da barreira geológica, na execução da camada drenante 
da base da célula de confinamento, na base do pavimento das vias de circulação e em aterro para 
definição da modelação definida em Projecto. Para além da utilização destes materiais, cerca de 

329.000 m3 de materiais resultantes da escavação poderão ainda ser utilizados ao longo do 
período de exploração e encerramento da infra-estrutura, designadamente para terras de 
cobertura regular dos resíduos depositados diariamente, na execução dos caminhos de circulação 

e acesso à frente de trabalho e no sistema de encerramento da zona de confinamento. O restante 
material (446.000 m3) terá um destino final adequado. 

Na opção associada à Alternativa B – Canedo/Sobreda a zona de deposição terá uma área de 
cerca de 10 hectares constituída por 4 alvéolos separados entre si. O volume de escavação 

estimado para a construção desta célula estima-se em cerca 900.000 m3. À semelhança da 
Alternativa A, também neste caso se prevê a reutilização de cerca de 9% do material de 
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escavação no decurso da obra de construção. Ao longo do período de exploração e encerramento 
da infra-estrutura serão utilizados um total de 467.500m3 de materiais resultantes da escavação 

como terras de cobertura regular dos resíduos, na execução dos caminhos de circulação e acesso 
à frente de trabalho e no sistema de encerramento da zona de confinamento. Os restantes 
materiais serão utilizados para modelação no espaço disponível para a implantação do Projecto. 

De modo a garantir a total separação entre os resíduos depositados e os 

respectivos produtos da sua degradação e evitar a poluição do meio 
envolvente, os alvéolos de deposição de resíduos estarão dotados de um 
sistema de protecção ambiental dos solos e das águas constituído por 

duas estruturas fundamentais: Barreira Passiva e Barreira Activa.  

A Barreira Activa será constituída por uma geomembrana de PEAD 
protegida superiormente, na zona basal, por geotêxtil não tecido. A 
Barreira Passiva será constituída por uma camada de solos silto - 

argilosos de baixa permeabilidade reforçada superiormente com 
geocompósito bentonítico. 

A deposição de resíduos em aterro origina a produção de águas residuais 
de decomposição, dos resíduos, designadas por lixiviados, que terão de 

ser drenados a partir do interior das células de deposição e encaminhados 
para tratamento, sendo necessário para tal prever a instalação de um sistema de drenagem 
destes efluentes. O sistema de drenagem de lixiviados foi dimensionado para drenar o caudal de 

lixiviados que se prevê vir a ser gerado na instalação (109.046 m3/ano para a Alternativa A e 
106.775 m3/ano para a Alternativa B) sendo 
constituído por tubagens de drenagem em PEAD, 

envoltas em geotêxtil não tecido. 

Os lixiviados produzidos serão drenados 
graviticamente até uma lagoa de regularização e 
homogeneização com um volume bruto de 

20.000 m3 e uma área superficial de 2.750 m2 que 
estará dotada de um sistema de impermeabilização 
idêntico ao de uma célula. Os lixiviados recolhidos 

nesta bacia de homogeneização serão 
convenientemente arejados e posteriormente sujeitos a tratamento na estação de tratamento de 
lixiviados (ETL) a construir para o efeito de modo a cumprir os requisitos de descarga dos mesmos 

na rede pública de saneamento existente não estando, desta forma, prevista qualquer descarga de 
efluentes/lixiviados tratados no meio receptor. 

4.2.3. Sistema de recolha, tratamento e valorização de biogás 

A deposição de resíduos biodegradáveis em aterro gera a 
produção de biogás, constituído maioritariamente por metano e 
dióxido de carbono, resultante da degradação microbiológica 
dos mesmos, sendo fundamental realizar a sua extração para o 

exterior dos alvéolos de deposição. 
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O biogás gerado no aterro, nas zonas temporariamente encerradas, será recolhido através de uma 
rede de drenos (poços) com posterior ligação a uma unidade de queima/valorização energética do 
biogás. 

A central de valorização de biogás que será instalada possuirá inicialmente, apenas uma unidade 

de extracção e queima, com capacidade para processar cerca de 500 m3/hora, à qual serão 
sucessivamente acrescentadas novas unidades de acordo com a produção de biogás gerado. 
Cada um dos grupos geradores possuirá uma conduta de exaustão de gases de combustão com 

cerca de 10 m de altura que assegurará a exaustão de 3.800 Nm3/hora de gases de escape, que 
cumprirão os limites de emissão estabelecidos na legislação aplicável. 

4.2.4. Sistema de drenagem de águas pluviais 

O sistema de drenagem de águas pluviais foi dimensionado para assegurar o escoamento do 
caudal máximo resultante da precipitação atmosférica estimada para a zona de Projecto. 

As águas precipitadas sobre as vias de circulação e sobre as plataformas de implantação dos 
edifícios bem como as águas provenientes dos alvéolos antes do início da deposição de resíduos 
nos mesmos, serão adequadamente encaminhadas para zonas de dissipação (bocas de 

descarga) previamente à sua descarga no terreno natural.  

4.2.5. Cobertura e selagem final 

Uma vez atingido o limite de capacidade de deposição no 
aterro, esta infra-estrutura será encerrada e selada e objecto 

de recuperação paisagística. 

O sistema de drenagem de biogás permanecerá em operação 
após o Ano Horizonte de Projecto para assegurar a drenagem 
de biogás para o sistema de aproveitamento energético. 

4.3. PROJECTOS ASSOCIADOS 

4.3.1. Acesso rodoviário à instalação 

O acesso à instalação será executado a partir de vias rodoviárias existentes ou actualmente em 
construção na envolvente a cada um dos locais alternativos em estudo. 

No caso da Alternativa A – Caldas de S. Jorge/Pigeiros o acesso dedicado à instalação será 

efectuado a partir da rua da Lage, no limite Sul desta alternativa, numa extensão global de cerca 
de 290 m.  

Para a Alternativa B – Canedo/Sobreda, o acesso será construído a partir da ligação da A32 à 
rede rodoviária municipal, junto à povoação de Framil seguindo uma orientação Sul – Norte, numa 

extensão aproximada de 2,4 km, até à área do Projecto.  

Em qualquer dos casos o acesso dedicado à instalação possuirá características adequadas ao 
tráfego de veículos pesados e uma largura de 7,00 metros permitindo o cruzamento de viaturas.  
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4.3.2. Redes de abastecimento de água, saneamento e eléctrica 

No caso das redes de serviço, destaca-se que os seus traçados ainda não se encontra 
estabelecido prevendo-se contudo que estes se desenvolvam em adjacência às vias rodoviárias 

existentes por uma extensão que não deverá superar, em qualquer caso, os três quilómetros. 

4.4. DESCRIÇÃO GERAL DA FASE DE CONSTRUÇÃO 

A obra de construção do Novo Aterro da Suldouro decorrerá previsivelmente por um período 
estimado de 12 meses, admitindo-se que a construção de uma obra com as características da 

presente, seja constituída pelas seguintes actividades: 

 Implantação e permanência do estaleiro de apoio à obra. 

 Desarborização, desmatação, limpeza e decapagem dos terrenos a intervencionar. 

 Instalação da vedação. 

 Execução de terraplenagens, com destaque para as escavações associadas à criação dos 
alvéolos de deposição. 

 Construção da infra-estrutura de confinamento de resíduos, edifícios técnicos e redes, 

envolvendo a movimentação de materiais, execução das betonagens, impermeabilização dos 
alvéolos de deposição de resíduos e da bacia de retenção de lixiviados, instalação de 
equipamentos e redes, execução das pinturas e acabamentos, etc. 

 Execução dos arranjos exteriores com a colocação do revestimento vegetal e cortina arbórea e 
execução dos pavimentos exteriores, etc. 

 Desmobilização do estaleiro e reposição de condições na envolvente. 

 Às acções previstas para a fase de construção associa-se a movimentação de veículos 
pesados de transporte de materiais com origem e destino na zona de obra. A este respeito 
destaca-se a Alternativa A, à qual poderá estar associada uma movimentação elevada de 

veículos pesados (cerca de 162 veículos/dia) para conduzir os excedentes de escavação a 
destino apropriado uma vez que não haverá espaço disponível no interior do limite da área de 
Projecto para acomodar a totalidade destes materiais. 

4.5. DESCRIÇÃO GERAL DA FASE DE EXPLORAÇÃO 

O transporte de resíduos desde o local de recolha até à entrada do aterro é actualmente da 
responsabilidade de cada um dos municípios integrados no Sistema – Gaia e Feira. Com a 
alteração do local de destino final dos resíduos para a localização do Novo Aterro, os circuitos de 

recolha actualmente existentes terão de ser alterados, prevendo-se um incremento da 
movimentação de veículos pesados nas vias de acesso à nova instalação uma vez que se estima 
a prevalência de um volume de tráfego associado à recolha camarária de resíduos com destino ao 

novo aterro da ordem dos 28.000 veículos/ano1, a que correspondem cerca de 90 veículos/dia, 
tendo em conta que apenas se processa a recolha durante 6 dias em cada semana. 

                                                 
1 Tendo em conta os movimentos registados em Sermonde no ano de 2009. 
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Após a chegada dos resíduos ao aterro, prevê-se a realização de várias actividades que se 
sistematizam no diagrama da Figura 4.5.1, as quais se agrupam, essencialmente, nos três 
seguintes conjuntos: 

 um conjunto de actividades que se relacionam directamente com o processo de funcionamento 

da instalação, onde se inclui o processo de enchimento do aterro; 

 um conjunto de acções de manutenção e controlo do funcionamento das infra-estruturas do 
aterro; 

 um conjunto de acções de monitorização. 

O funcionamento da instalação incluiu a execução de um conjunto de acções/tarefas. 

 

 

Entrada controlada 
 

Pesagem Acesso à frente de 
trabalho

Lavagem Descarga 

Cobertura diária 
dos resíduos 

Compactação 

Espalhamento dos 
resíduos 

Encerramento e integração

Formação de 
células 

 

Fonte: Estudo Prévio do Novo Aterro da Suldouro 

Figura 4.5.1 – Diagrama de exploração de um aterro 

Para além da deposição de resíduos, durante toda a fase de exploração do aterro será promovido 
e assegurado um conjunto de acções com vista a gerir adequadamente o biogás e lixiviados 

produzidos no processo de degradação dos resíduos, as águas pluviais e os efluentes domésticos 
gerados. 

Para a realização das diversas tarefas inerentes ao funcionamento da instalação prevê-se que 
possam vir a ser criados cerca de 20 novos postos de trabalho. 

4.6. DESCRIÇÃO GERAL DA SELAGEM DO ATERRO 

Uma vez esgotada a capacidade de deposição de resíduos em aterro será necessário proceder à 
selagem final desta infra-estrutura de modo a permitir a recuperação da área utilizada para outros 
fins. 
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As acções que terão lugar nesta fase respeitam à colocação da barreira de protecção ambiental 
que garantirá a impermeabilização de toda a área de deposição e à conclusão de toda a rede de 

drenagem de lixiviados e biogás. De igual modo será também finalizada nesta fase a rede de 
águas pluviais destinada a assegurar a drenagem adequada de toda a superfície 
impermeabilizada. 

Uma vez terminada a selagem final da instalação toda a zona será objecto de requalificação e 

recuperação paisagística, de acordo com o Projecto que venha a ser desenvolvido em fase 
subsequente. 

4.7. DESCRIÇÃO DA FASE DE PÓS-ENCERRAMENTO 

Os aterros de resíduos encontram-se sujeitos à monitorização de diversos parâmetros para 

acompanhar a evolução das condições do aterro, para verificar o cumprimento da legislação 
sectorial e para verificar a inexistência de impactes ambientais, sendo necessário desenvolver as 
acções relacionadas com a execução dos planos de monitorização de lixiviados, águas 

superficiais, águas subterrâneas e biogás e assentamento de taludes, prolongando-se, de acordo 
com a legislação, por 30 anos. 
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5. SÍNTESE DA CARACTERIZAÇÃO E DA AVALIAÇÃO DE IMPACTES E DA 
ANÁLISE COMPARATIVA DE ALTERNATIVAS 

5.1.1. Considerações iniciais 

Sintetizadas as principais características do Projecto, apresentam-se em seguida, por descritor 
ambiental, os principais aspectos caracterizadores da situação ambiental de referência associada 
a cada uma das alternativas em estudo, bem como os correspondentes impactes esperados (não 

considerando a aplicação de medidas de mitigação ou compensação), e os impactes residuais 
esperados (considerando a aplicação de medidas de mitigação ou compensação), com referência 
ao modo como se constituem ou não diferenciadores das alternativas em estudo. 

5.1.2. Geologia, geomorfologia, geotecnia e sismicidade  

Em termos geológicos, à escala local, na Alternativa A as principais formações aflorantes são os 
migmatitos, gnaisses, micaxistos, xistos luzentes, e séries metamórficas derivadas. Na Alternativa 
B as principais formações aflorantes são xistos e grauvaques na zona situada a Norte, e xistos 

estaurolíticos, na zona situada a Sul. 

Ambas as alternativas de Projecto estão situadas na zona de casualidade sísmica menos gravosa 
do território nacional, em particular no caso de sismos afastados, situando-se numa zona 
intermédia no caso de sismos próximos. 

Nas áreas de implantação de ambas as alternativas do Projecto, ou na sua envolvente próxima, 

não se encontram actualmente identificadas áreas potenciais de recursos minerais metálicos e 
não metálicos com interesse económico, nem se encontra identificada a presença de geossítios 
que possam ser afectados pelo Projecto. 

Não se registando a presença de elementos de destaque em termos geológicos, a gestão de 

materiais sobrantes constitui um aspecto relevante do Projecto, dada a volumetria elevada de 
excedentes de escavação, especialmente no caso da Alternativa A, uma vez que, não existindo 
espaço disponível para a deposição destes materiais no polígono do aterro, a sua gestão terá que 

ser realizada fora da área de Projecto, armazenando-se, na área de intervenção apenas o material 
necessário para suprir as necessidades de terras de cobertura para um ano de exploração.  

Globalmente os impactes são pouco significativos e, em termos comparativos, a Alternativa B 
apresenta-se significativamente mais favorável do que a Alternativa A na avaliação de impactes 

efectuada, sendo apenas marginalmente mais favorável quando se atentam aos impactes 
residuais, ou seja, quando se considera a possibilidade de utilizar uma parcela de território 
próxima da área de Projecto da Alternativa A para acomodar os excedentes de escavação a 

utilizar na instalação. 
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Geologia Alternativa A Alternativa B 

Classificação dos impactes  - o 

Classificação dos impactes residuais o o 

Melhor alternativa  X 

Impactes Positivos: Impactes Negativos: Classificação das alternativas: 

o Negligenciáveis o Negligenciáveis 
xx 

Alternativa 
significativamente 
favorável +  Reduzidos -  Reduzidos 

++ Moderados - -  Moderados x Alternativa marginalmente 
favorável

+++ Elevados - - - Elevados   

++++ Extremos - - - - Extremos   

5.1.3. Hidrogeologia e qualidade das águas subterrâneas 

Em termos de enquadramento hidrogeológico regional, ambas as áreas alternativas em estudo 
ficam inseridas na unidade do Maciço Antigo ou Maciço Hespérico, constituída essencialmente por 
rochas eruptivas e metamórficas, localizando-se na sub-unidade designada por Zona Centro-

Ibérica, caracterizada por possuir formações com reduzida aptidão aquífera. 

De um modo geral, a circulação subterrânea nestas litologias é relativamente superficial, 
condicionada pela espessura da camada de alteração e pela rede de fracturas resultantes da 
descompressão superficial dos maciços. Os níveis freáticos acompanham de forma regular a 

topografia e o escoamento subterrâneo dirige-se para as linhas de água mais próximas, onde se 
efectua a descarga. A espessura da formação com interesse em termos hidrogeológicos possui, 
em média, cerca de 70 a 100 metros. A circulação mais profunda, associada a importantes 

acidentes tectónicos, encontra-se por vezes relacionada com a ocorrência de recursos 
hidrominerais.  

Foi realizada em cada área alternativa de Projecto uma campanha de prospecção geológica-
geotécnica que forneceu importante informação para caracterizar as condições hidrogeológicas 

locais. No caso da Alternativa A, o tratamento da informação obtida aponta para que a direcção 
preferencial do escoamento subterrâneo seja de WSW-ENE, em direcção ao curso de água mais 
importante, o rio Uíma. No caso da Alternativa B, os resultados apontam para que a direcção 

preferencial do escoamento subterrâneo seja de ESE-WNW, em direcção ao curso de água mais 
importante, a ribeira de Gestal. 

Os ensaios de permeabilidade efectuados permitiram estimar valores de permeabilidade baixos, 
quer para as formações superficiais e alteradas dos maciços rochosos (da ordem dos 10-4 cm/s), 

quer para o maciço rochoso (110-5 a 210-5 cm/s), traduzindo um comportamento muito pouco 
permeável do maciço rochoso e baixas velocidades de percolação. A interpretação dos resultados 
obtidos permitiu ainda concluir sobre a heterogeneidade e anisotropia do maciço rochoso.  

No que respeita à vulnerabilidade à poluição, foi aplicado o Índice de Susceptibilidade (à poluição) 

que enquadra a área da Alternativa A nas classes de “Extremamente Baixa” a “Muito Baixa” e que 
enquadra a área da Alternativa B nas classes de “Muito Baixa” a “Baixa”, ficando a diferença de 
classificação a dever-se à profundidade ao nível freático que, no caso da Alternativa A, se 

encontra mais próximo da superfície. Apesar da susceptibilidade à poluição poder ser considerada 
genericamente baixa, existe um factor não considerado no método de avaliação utilizado, a 



 
   

   

   

Estudo de Impacte Ambiental do Novo Aterro da Suldouro 

E25435_RNT.doc | 21 
  

   

 

densidade de lineamentos estruturais ou fracturação presente, que podem constituir meios 
preferenciais de escoamento, destacando-se a Alternativa A como a que apresenta maior 

densidade de fracturas. 

 

Em relação à identificação de recursos hidrominerais e 
águas de nascente, assinala-se na envolvente próxima da 
área de implantação da Alternativa A – Caldas de S. 

Jorge/Pigeiros a ocorrência de uma concessão de água 
mineral, denominada de Caldas de S. Jorge, cujo 
concessionário é a Câmara Municipal de Santa Maria da 

Feira, sendo a utilização das águas captadas destinada ao 
termalismo. Para esta concessão de água hidromineral 
encontram-se aprovadas as respectivas zonas de protecção 

imediata, intermédia e alargada do perímetro de protecção 
do recurso explorado, coincidindo o limite Norte da área de 
implantação do Projecto com o limite Sul da zona de 

protecção alargada. 

Sensivelmente situada a Oeste desta ocorrência hidrotermal encontra-se 
identificada uma área potencial de exploração de um recurso hidromineral, com a 
designação de Santa Maria.  

Na área de implantação da Alternativa B e na sua envolvente próxima não se 

encontram inventariadas quaisquer concessões, existentes ou potenciais, ou áreas 
de exploração e pesquisa para a exploração de águas minerais naturais, águas de 

nascente ou recursos geotérmicos. 

No que respeita aos impactes ambientais, para a fase de construção, as operações a desenvolver 

na zona de estaleiro podem ter um impacte negativo associado ao risco de afectação da qualidade 
da água, de magnitude e significância reduzidas, atendendo às medidas ambientais de boa gestão 
que expectavelmente minimizam a ocorrência destes potenciais impactes e dos seus efeitos. 

No final da fase de construção, a que corresponde a impermeabilização de várias áreas funcionais 

do aterro (o que se prolonga por toda o Horizonte de Projecto e que se perpetuará após o mesmo) 
de que se destacam as células de confinamento de resíduos, verificar-se-ão impactes no que 
concerne à recarga dos aquíferos em presença. Atendendo a que se estima que a redução da 

recarga é da ordem de 2 por mil do volume renovável anual do aquífero, qualifica-se este impacte 
como pouco significativo. 

Na fase de exploração, aos impactes associados à redução da recarga devido à 
impermeabilização da área do Projecto acresce, na componente quantitativa, a captação de água 

para consumo não doméstico, que não tem praticamente expressão, tratando-se de um impacte 
negligenciável. 

No que respeita à componente qualitativa, os principais impactes negativos encontram-se apenas 
relacionados com o risco de contaminação e afectação da qualidade da água subterrânea, uma 

vez que não está prevista a descarga de lixiviados ou efluentes de qualquer outra natureza para o 
meio receptor ou o solo. A magnitude e a significância destes potenciais impactes resultantes de 
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situações acidentais decorrentes das acções de Projecto podem classificar-se como reduzidas 
atendendo às disposições construtivas adoptadas, à pequena expressão de um potencial derrame, 
à susceptibilidade à poluição genericamente baixa das áreas em estudo e às medidas de 

minimização que serão seguidas para a protecção dos recursos hídricos nos locais em questão. A 
este respeito é de referir que no caso da Alternativa A, em situação acidental, o tempo de percurso 
estimado para os lixiviados atingirem o rio Uíma, situado a cerca de 125 m e que se considera 

constituir um meio de afectação dos aquíferos profundos, e neste caso em particular do recurso 
hidromineral, é superior a 10 anos. Assim, considera-se que a presença de um aterro no local 
destinado à Alternativa A, próximo de um recurso hidromineral com características únicas, e 

adjacente à sua zona de protecção alargada, encerra um maior risco devido à gravidade que uma 
potencial falha do Projecto poderia acarretar, nomeadamente a alteração, ainda que muito 
limitada, da composição química do recurso. 

Hidrogeologia Alternativa A Alternativa B 

Classificação dos impactes  - - 

Classificação dos impactes residuais - - 

Melhor alternativa  X 

Impactes Positivos: Impactes Negativos: Classificação das alternativas: 

o Negligenciáveis o Negligenciáveis xx 
Alternativa 
significativamente 
favorável 

+  Reduzidos -  Reduzidos x Alternativa marginalmente 
favorável 

++ Moderados - -  Moderados   

+++ Elevados - - - Elevados   

++++ Extremos - - - - Extremos   

5.1.4. Solos 

Nas duas áreas em estudo predominam os solos incluídos na unidade Leptossolos, a que 
correspondem solos limitados em profundidade (até 30 cm a partir da superfície). Estes solos 
apresentam uma aptidão elevada para uso florestal, sendo considerados inaptos para a 

agricultura. 

A construção do Projecto em avaliação conduzirá à eliminação de 29,5 hectares e 34,6 hectares 
deste tipo de solos, para as alternativas A e B, respectivamente. Verifica-se a afectação de uma 
reduzida área de cerca de 0,3 hectares de solos incluídos em Reserva Agrícola Nacional (RAN) 

localizada no corredor proposto para a implantação do acesso dedicado ao aterro, no caso da 
Alternativa B. 

Globalmente, os impactes sobre este descritor são considerados muito pouco a pouco 
significativos, sendo diferenciadores das alternativas em avaliação pela afectação de uma parcela 

de RAN pelo traçado do acesso dedicado associado à Alternativa B. Contudo considerando como 
medida de minimização a possibilidade de alteração local do traçado de modo a evitar esta área, 
os impactes são considerados indiferenciáveis. 
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Solos Alternativa A Alternativa B 

Classificação dos impactes  o - 

Classificação dos impactes residuais o o 

Melhor alternativa   

Impactes Positivos: Impactes Negativos: Classificação das alternativas: 

o Negligenciáveis o Negligenciáveis xx Alternativa significativamente 
favorável 

+  Reduzidos -  Reduzidos x Alternativa marginalmente 
favorável 

++ Moderados - -  Moderados   

+++ Elevados - - - Elevados   

++++ Extremos - - - - Extremos   

5.1.5. Recursos hídricos superficiais 

Os dois locais alternativos situam-se na bacia hidrográfica do rio Uíma, afluente da margem 
esquerda do rio Douro. No que respeita a utilizações não consumptivas, o rio Uíma é um dos 

cursos de água mais importantes do concelho de Santa Maria da 
Feira. Dispõe de diversas áreas de lazer ao longo do seu curso e 
é valorizado pela população local como recurso paisagístico.  

No que respeita a fontes de poluição, o concelho de Santa Maria 

da Feira apresenta uma elevada concentração populacional e 
taxas de tratamento de águas residuais ainda reduzidas, o que 
se traduz na descarga de importantes cargas poluentes nos 

meios hídricos da região. Para além das descargas de origem 
doméstica, verifica-se na bacia hidrográfica do rio Uíma uma 
assinalável actividade industrial.  

Apesar dos níveis de atendimento dos sistemas de drenagem de 

águas residuais serem ainda deficientes, os resultados da 
monitorização da qualidade da água do rio Uíma permitem 
concluir que esta linha de água não apresenta problemas 

significativos de qualidade da água, integrando-se a água deste 
rio, em quase todos os anos do período de funcionamento da 
estação de monitorização existente na sua foz, nas classes C (razoável), B (boa), ou A 

(excelente), tendo em conta a classificação do INAG para usos múltiplos da água.  

Os impactes esperados sobre os recursos hídricos superficiais são negativos e semelhantes em 
ambas as alternativas em estudo, prendendo-se com o acréscimo do escoamento superficial, com 
os efeitos erosivos sobre os leitos das linhas de água, com a alteração da rede de drenagem, e o 

acréscimo do caudal sólido afluente às linhas de água. Estas alterações terão como consequência 
o aumento da turvação da água, a eventual diminuição da capacidade de vazão das mesmas e a 
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eventual degradação da qualidade da água pela descarga de águas pluviais potencialmente 
contaminadas. 

À excepção do acréscimo do caudal sólido afluente às linhas de água na fase de construção, que 
se considerou consistir num impacte de significância moderada, mas mitigável, os restantes 

impactes esperados são pouco ou muito pouco significativos e não constituem factor diferenciador 
das alternativas em análise. 

Recursos Hídricos Superficiais Alternativa A Alternativa B 

Classificação dos impactes  - - 

Classificação dos impactes residuais o o 

Melhor alternativa   

Impactes Positivos: Impactes Negativos: Classificação das alternativas: 

o Negligenciáveis o Negligenciáveis xx Alternativa significativamente favorável 

+  Reduzidos -  Reduzidos x Alternativa marginalmente favorável 

++ Moderados - -  Moderados   

+++ Elevados - - - Elevados   

++++ Extremos - - - - Extremos   

5.1.6. Ecologia 

Na área de estudo considerada para as duas alternativas foram identificadas 239 espécies 
florísticas, das quais assumem especial importância as pertencentes à família 

Fagaceae, por estarem representadas espécies arbóreas como o carvalho-
alvarinho e o sobreiro. 

Quanto ao elenco faunístico, foram inventariadas cerca de 110 espécies, das quais 
12 correspondem a espécies com elevado interesse para a conservação, estando 

apenas confirmada a salamandra-lusitânica. 

Os biótopos dominantes na área em estudo correspondem, em ambos os locais, a 
áreas de produção florestal, nomeadamente eucaliptais e pinhais. Em associação a 
este biótopo (no sub-coberto) foram identificadas duas manchas reduzidas de 

Habitat 4030 – Charnecas Secas Europeias (uma na área da Alternativa A e outra 
na Alternativa B).  

Apesar da forte intervenção humana registada, distinguem-se algumas áreas 
naturalizadas de interesse. Destaca-se a presença do biótopo vegetação ripícola em 

ambas as alternativas. Em alguns troços deste biótopo, embora distantes de mais 
de 100 m da área de Projecto, ocorre o Habitat prioritário 91E0* (que poderá ser 
utilizado pela lontra, pela salamandra-lusitânica e pelo lagarto-de-água), nos quais o 

bosque ribeirinho se encontra em bom estado de conservação e bem estruturado.  

Na área estudada para a Alternativa A foi registada ainda uma pequena mancha de 
bosque bem conservado, inserida no biótopo bosque misto, à qual foi associado o 
Habitat 9230 – subtipo Carvalhais de Quercus robur (9230pt1), caracterizado pela 

presença dominante de carvalho-alvarinho. Este pequeno bosque apresenta uma 
grande conectividade com o habitat prioritário 91E0*, potenciando a importância dos dois habitats 
na conservação da biodiversidade. 
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Para a fase de construção, os principais impactes ambientais previstos para o descritor ecologia, 
são de significância baixa e correspondem, por um lado, à afectação prevista dos diversos 

biótopos, de entre os quais se destaca, no caso da Alternativa A, uma reduzida área de bosque 
misto (0,51 hectares), e na Alternativa B uma área marginal de habitat prioritário 91E0* (0,05 
hectares) e, por outro lado, ao favorecimento de espécies da flora exóticas.  

Durante a fase de exploração do Projecto os impactes associados à flora e fauna são de baixa ou 

muito baixa significância, associados à proliferação de espécies invasoras. Identificam-se ainda 
como impactes negativos o aumento dos níveis de perturbação e do risco de mortalidade da fauna 
por atropelamento e, por fim, a possibilidade de ocorrência de pragas que poderão contribuir para 

a alteração da comunidade faunística que ocorre naturalmente na área de estudo. 

Embora se considere que os impactes ambientais neste domínio sejam pouco significativos, a 
previsão da construção de um acesso, no caso da Alternativa B, poderá afectar uma área de cerca 
de 0,05 hectares de habitat prioritário, tornando a alternativa A marginalmente favorável em 

termos comparativos. Contudo, na fase posterior de desenvolvimento do Projecto dever-se-á 
avaliar a possibilidade de evitar a sua afectação. Na eventualidade de ser possível evitar a 
afectação deste habitat prioritário, considera-se que marginalmente a Alternativa B passará a ser 

favorável, essencialmente por não implicar a afectação de bosque misto em associação com 
galeria ripícola. 

Ecologia Alternativa A Alternativa B 

Classificação dos impactes  - - 

Classificação dos impactes residuais - - 

Melhor alternativa  X 

Impactes Positivos: Impactes Negativos: Classificação das alternativas: 

o Negligenciáveis o Negligenciáveis xx Alternativa 
significativamente favorável 

+  Reduzidos -  Reduzidos x Alternativa marginalmente 
favorável 

++ Moderados - -  Moderados   

+++ Elevados - - - Elevados   

++++ Extremos - - - - Extremos   

5.1.7. Uso do Solo 

A ocupação do solo na área de estudo associada às duas alternativas de 
localização distribui-se maioritariamente por três classes distintas, 

designadamente uso florestal ocupado por floresta de produção, uso urbano 
misto acompanhando dominantemente a rede 
viária municipal, caracterizado por apresentar 

uma ocupação residencial (em associação 
com pequenas unidades comerciais e 
industriais) e um uso agrícola adjacente à 

ocupação urbana, o qual está presente, essencialmente, nas zonas 
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de vale ou de encostas pouco pronunciadas. Em ambas as áreas de estudo consideradas o uso 
florestal é dominante, seguindo-se-lhe, em representatividade, a ocupação urbana mista e, por fim, 
o uso agrícola. 

A realização do Projecto em avaliação conduzirá, no caso da Alternativa A, à afectação de 

20,6 hectares de área florestal e 8,9 hectares de área naturalizada e no caso da Alternativa B à 
afectação de 33,2 hectares de área florestal e de 1,4 hectares de área naturalizada. Trata-se em 
ambas as alternativas de um impacte negativo globalmente pouco significativo, atendendo ao facto 

de se tratarem de áreas que respeitam a um uso bem representado no concelho e freguesias 
estudadas e que não estão associadas, articuladas ou dependentes de outras funcionalidades do 
território. Comparativamente, a Alternativa A é marginalmente favorável pelo facto de afectar 

menor área florestal de produção, não se configurando que a aplicação de medidas minimizadoras 
torne os impactes residuais menos significativos, ou que alterem o sentido ou o mérito relativo da 
comparação de alternativas. 

Uso do Solo Alternativa A Alternativa B 

Classificação dos impactes  - - 

Classificação dos impactes residuais - - 

Melhor alternativa X  

Impactes Positivos: Impactes Negativos: Classificação das alternativas: 

o Negligenciáveis o Negligenciáveis xx Alternativa significativamente favorável 

+  Reduzidos -  Reduzidos x Alternativa marginalmente favorável 

++ Moderados - -  Moderados   

+++ Elevados - - - Elevados   

++++ Extremos - - - - Extremos   

5.1.8. Paisagem 

Para cada uma das alternativas de localização do aterro é possível diferenciar a 
presença de duas sub-unidades de paisagem distintas, uma correspondente à 

ocupação urbana, a que se associam campos agrícolas adjacentes, e outra 
dominada pela presença de povoamento florestal. 

No caso da Alternativa A, destacam-se como elementos notáveis na paisagem a 
presença do núcleo central da povoação Caldas de S. Jorge, onde sobressai o 

edifício histórico das Termas, o jardim adjacente e o rio Uíma, com diversos 
troços de galeria ripícola bem conservada. Em oposição, e como elemento de 
degradação da paisagem, regista-se a presença de uma pedreira de grande 

dimensão localizada junto à EN1. 

Para a Alternativa B os elementos de destaque 
respeitam à presença de alguns apontamentos 
de casario que mantêm a “traça original”, à 

galeria ripícola associada às linhas de água 
presentes na zona e a algumas manchas de 

bosque dominadas por carvalho. Como elementos perturbadores 

salienta-se a presença do viaduto da A41/A32 (actualmente em 
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construção) e as linhas eléctricas de alta tensão que atravessam os aglomerados urbanos. 

Os atributos paisagísticos de cada subunidade de paisagem considerada permitiram qualificar a 
sensibilidade da paisagem como sendo média a baixa.  

A avaliação de impactes efectuada no domínio da paisagem permitiu antecipar a ocorrência de 

impactes visuais relevantes, pela profunda alteração na matriz paisagística que resulta da 
desflorestação da área do Projecto e da introdução de um novo uso do solo que, devido à 
volumetria que o aterro possuirá, introduzirá uma modificação do relevo natural.  

Os principais impactes identificados na fase de construção são negativos com significância 

reduzida a moderada em qualquer das alternativas analisadas resultantes, fundamentalmente, da 
desorganização do espaço característica das zonas em obra. Na fase de exploração, a percepção 
da infra-estrutura como elemento intrusivo que extravasa a afectação da sub-unidade de paisagem 

em que se insere e a sua influência visual desqualificadora, configuram a ocorrência de um 
impacte negativo de significância moderada no caso da Alternativa A e de significância reduzida 
no caso da Alternativa B, tendo em conta o número de potenciais observadores expostos e a 

dimensão da bacia visual do Projecto em cada caso, que determinam que a Alternativa A 
apresente maior acessibilidade visual e por isso um impacte com maior significância.  

Estes impactes serão mitigáveis na fase de encerramento em ambas as alternativas em estudo 
mediante a revegetalização da superfície final do aterro e a execução dos arranjos paisagísticos a 

definir no Plano de Integração Paisagístico para a selagem da infra-estrutura, não se 
configurando, contudo, que a aplicação de medidas alterem a qualificação de impactes efectuada 
ou mérito relativo da comparação de alternativas efectuada. 

Paisagem Alternativa A Alternativa B 

Classificação dos impactes  - - - 

Classificação dos impactes residuais - - 

Melhor alternativa  X 

Impactes Positivos: Impactes Negativos: Classificação das alternativas: 

o Negligenciáveis o Negligenciáveis xx Alternativa significativamente favorável 

+  Reduzidos -  Reduzidos x Alternativa marginalmente favorável 

++ Moderados - -  Moderados   

+++ Elevados - - - Elevados   

++++ Extremos - - - - Extremos   

5.1.9. Qualidade do ar 

A qualidade do ar medida na estação de monitorização da qualidade do ar de Medas, que se 
considera representar a qualidade do ar das zonas com tipologia similar às áreas de estudo 
apresenta concentrações para o dióxido de enxofre (SO2) e dióxido de azoto (NO2) inferiores aos 
limites estabelecidos na legislação aplicável.  
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No que diz respeito a fontes pontuais, há a salientar o registo de seis fontes emissoras em Caldas 
de S. Jorge, uma em Pigeiros e uma em Canedo, destacando-se a presença, a Sul, da ETAR de 
Canedo (cuja construção foi recentemente concluída) na envolvente de 1 km da área de Projecto 

definida para a Alternativa B. À excepção desta última fonte, à qual estarão previsivelmente 
associadas emissões de odores, para qualquer das localizações alternativas do Projecto não 
foram identificadas outras fontes de emissão de compostos odoríferos. 

Em relação aos impactes associados à fase de construção do Projecto, é esperada a suspensão 

de partículas associadas às operações de terraplenagens, não se prevendo, contudo, que venham 
a ser afectados, com relevância, receptores sensíveis localizados na envolvente dos dois locais 
alternativos considerados.  

Na fase de exploração do Projecto, os impactes sobre a qualidade do ar resultam do de emissões 

na envolvente próxima às vias de circulação que venham a ser utilizadas no transporte de 
resíduos até ao aterro, sendo mais penalizadores no caso da Alternativa A, uma vez que já 
actualmente na proximidade à EN1, via que será preferencialmente utilizada pelos veículos de 

transporte de resíduos para o aterro, se regista a presença de um significativo número de 
receptores sensíveis. 

Nesta fase serão também emitidos poluentes associados ao funcionamento da central de 
tratamento e valorização energética de biogás, estimando-se que os valores nos receptores 

identificados sejam para as duas alternativas de implantação do 
Projecto bastante inferiores aos limites estabelecidos na legislação em 
vigor. 

O impacte mais significativo identificado para a fase de exploração 

está associado à emissão de compostos odoríferos de forma difusa, a 
partir das frentes de trabalho de movimentação de resíduos e da bacia 
de lixiviados, estimando-se que serão perceptíveis para parte dos 

receptores sensíveis localizados na envolvente à instalação, em 
qualquer das alternativas. Para efeitos de avaliação de impactes 
estimou-se a população residente exposta a odores e comparou-se 

com o limite estabelecido na legislação alemã (por ausência do quadro 
legislativo nacional para esta matéria) para áreas residenciais e 
mistas. Os valores estimados por modelação matemática indicam que 

nas condições de exploração correspondentes à máxima emissão de 
gases, serão afectados por níveis de odores perceptíveis (superiores a 
1 unidade de odor), em mais de 10% do período anual, 242 habitantes 

na Alternativa A – Caldas de S. Jorge/Pigeiros e 629 habitantes na 
Alternativa B. As populações afectadas correspondem na Alternativa A 
– Caldas de S. Jorge/Pigeiros aos aglomerados mais próximos, 

nomeadamente Várzea, Quintã e Vinhó localizados a Este/Sudeste. 
No caso da Alternativa B – Canedo/Sobreda os receptores sensíveis 
localizam-se segundo as direcções Nordeste, Noroeste e Sudeste, 

correspondendo essencialmente aos aglomerados populacionais de 
Sobreda e S. Roque. 

Nestas condições, a Alternativa B apresenta impactes, 
comparativamente, mais significativos para este descritor e, apesar de se propor uma medida 

tendente a reduzir a emissão de gases odoríferos a partir do aterro, não se dispõem de elementos 
que permitam concluir se os impactes passarão a ter significância reduzida na Alternativa B 
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mantendo-se, portanto, nesta circunstância o mérito relativo da comparação de alternativas 
efectuada uma vez que as medidas propostas se destinam a ambas as alternativas. 

Qualidade do Ar Alternativa A Alternativa B 

Classificação dos impactes  - - - 

Classificação dos impactes residuais - - - 

Melhor alternativa X X  

Impactes Positivos: Impactes Negativos: Classificação das alternativas: 

o Negligenciáveis o Negligenciáveis xx Alternativa significativamente favorável 

+  Reduzidos -  Reduzidos x Alternativa marginalmente favorável 

++ Moderados - -  Moderados   

+++ Elevados - - - Elevados   

++++ Extremos - - - - Extremos   

5.1.10. Ruído 

A caracterização da área de estudo permitiu identificar os diversos receptores sensíveis existentes 
na área de influência acústica das duas alternativas de localização estabelecidas para o Projecto, 
tendo os mesmos sido agrupados para este efeito em conjuntos designados por “Situações” 
atendendo à verosimilhança do ambiente sonoro reinante. 

No caso da área de influência associada à Alternativa A – Caldas de S. Jorge/Pigeiros foram 

identificadas 4 Situações as quais, de acordo com as medições de ruído realizadas possuem 
ambientes sonoros que variam entre o pouco e o muito perturbado, em função da proximidade dos 
receptores às principais vias rodoviárias, nomeadamente a EN1 e a rua da Laje. Os receptores 

sensíveis localizados mais próximos desta alternativa de Projecto que estejam afastados das vias 
atrás referidas possuem um ambiente sonoro actual pouco perturbado. 

Na área de influência acústica da Alternativa B – Canedo/Sobreda, foram identificadas 3 
Situações, com ambientes sonoros que variam entre o pouco e o muito perturbado, sendo a 

principal fonte de ruído o tráfego rodoviário que circula na rua da Póvoa e na rua das Costouras, 
onde actualmente se verifica algum tráfego de veículos pesados associados à construção da 
A32/A41 na zona de Várzea/Canedo. O ambiente sonoro dos receptores mais próximos do local 

definido para a construção da infra-estrutura nesta alternativa de localização é pouco perturbado, 
sendo a principal fonte de ruído a natureza envolvente. 

No que respeita aos impactes expectáveis durante a fase de construção, estes são atribuíveis à 
movimentação de veículos e máquinas e à execução das actividades de construção, com 

destaque para as operações de escavação às quais, em geral se associa o funcionamento de 
equipamentos mais ruidosos. Assim, nesta fase prevêem-se impactes negativos, de significância 
reduzida nos locais envolventes ao Projecto em cada uma das alternativas consideradas, embora 

de significância moderada no caso da Alternativa A, em particular na envolvente ao trajecto que 
vier a ser utilizado ao longo da EN1 para o transporte de materiais excedentários. Prevêem-se 
impactes negativos de significância reduzida no caso da Alternativa B, admitindo-se que no 
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período de construção do Projecto estará já em funcionamento o nó de ligação à A32, que servirá 
a Área Industrial de Canedo. Caso esta ligação não esteja ainda operacional durante o período de 
obra, o impacte resultante do aumento de tráfego na fase de construção será negativo de 

significância moderada na envolvente às vias municipais que serão, nestas circunstâncias, 
utilizadas. 

Relativamente à fase de exploração do Projecto, os impactes sobre o ambiente sonoro associados 
à movimentação de veículos para transporte de resíduos e ao funcionamento dos equipamentos 

afectos às restantes infra-estruturas de apoio permite antever que não deverão ser ultrapassados 
os limites legais impostos na legislação actualmente em vigor neste domínio, qualificando-se os 
impactes globalmente como tendo significância reduzida em ambas as alternativas consideradas. 

Conclui-se que é marginalmente diferenciador o facto de no caso da Alternativa A serem utilizadas 
vias com ocupação marginal residencial, contrariamente ao que sucede com a Alternativa B. 
Refira-se que para esta avaliação se considera que o acesso a construir para a Alternativa B é 

uma componente indissociável do Projecto. 

Ruído Alternativa A Alternativa B 

Classificação dos impactes  - - 

Classificação dos impactes residuais - - 

Melhor alternativa  X 

Impactes Positivos: Impactes Negativos: Classificação das alternativas: 

o Negligenciáveis o Negligenciáveis xx Alternativa significativamente favorável 

+  Reduzidos -  Reduzidos x Alternativa marginalmente favorável 

++ Moderados - -  Moderados   

+++ Elevados - - - Elevados   

++++ Extremos - - - - Extremos   

5.1.11. Ordenamento do Território  

Da análise dos Instrumentos de Gestão do Território (IGT) de âmbito nacional e regional resulta 
que, de forma geral, a abordagem nos IGT ao sector dos Resíduos dá especial ênfase, no que 
respeita aos resíduos urbanos, a orientações programáticas e específicas de enquadramento no 

Programa Nacional da Política de Ordenamento do Território (PNPOT), que em conjunto com o 
Plano Estratégico para os Resíduos Sólidos Urbanos – PERSU II (2007-2016), constituem os 
documentos de referência sobre a matéria, naturalmente complementados pela demais legislação 

específica aplicável. 

No que respeita ao Planeamento Municipal, analisou-se o PDM de Santa Maria da Feira, 
actualmente em revisão, bem como outras condicionantes, nomeadamente aquelas que não 
figurando no PDM em vigor, foram alvo de legislação específica ou que estão a ser consideradas 

no âmbito da sua revisão, bem como as relativas a compromissos urbanísticos legalmente em 
vigor e que, por tal, se constituem como condicionamentos ao uso do solo e à sua eventual 
transformação.  

No que concerne somente às áreas seleccionadas e em termos de ocupação prevista, verifica-se, 

para qualquer das alternativas, que estas apresentam um uso predominante do solo classificado 
na Planta de Zonamento do PDM como Áreas Agrícolas e Florestadas a Preservar. 
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As Áreas Agrícolas e Florestadas a Preservar, tendo como uso privilegiado as actividades agro-
florestais admitem outros usos a título excepcional, nomeadamente, industriais ou 

empreendimentos de inegável interesse económico, social ou cultural, desde que tenha obtido o 
acordo prévio da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Norte, que resulte de 
uma deliberação da Câmara Municipal de Santa Maria da Feira e dê cumprimentos aos 

parâmetros urbanísticos definidos regulamentarmente. 

A Planta de Zonamento do PDM de Santa Maria da Feira define, ainda, incidente na área 
seleccionada para a Alternativa A – Caldas de S. Jorge/Pigeiros, uma unidade operativa de 
planeamento. É também de referir que contíguo ao limite Oeste da área do Projecto afecta à 

Alternativa A está prevista a concretização do Parque Empresarial de Recuperação de Materiais 
(PERM), enquadrado em termos de ordenamento mediante o estabelecimento de medidas 
preventivas por suspensão do PDM.  

Atentando às servidões e restrições de utilidade pública analisadas na Planta de Condicionantes 

do PDM, verifica-se que nas áreas de Projecto apenas se registam as seguintes interferências:  

 Alternativa A – Caldas de S. Jorge/Pigeiros – incidência marginal em área de protecção à rede 
viária municipal (prevista);  

 Alternativa B – Canedo/Sobreda – incidência pontual e marginal dos taludes das vias de 

circulação periféricas em áreas incluídas em solos classificados em REN, num total de cerca 
de 0,26 hectares.  

No que se refere a outras condicionantes as áreas seleccionadas para as alternativas de 

localização do Projecto só apresentam incidência directa em Zona de Caça Municipal. Nos 
restantes casos de outras condicionantes identificadas, apenas se verifica que, no caso da 
Alternativa A, o acesso dedicado a criar interessará uma reduzida área associada ao PERM, 

embora sem interferir com as respectivas infra-estruturas, admitindo-se que em fase posterior será 
prevista a compatibilização entre estes elementos. 

Relativamente aos impactes do Projecto e ao seu enquadramento nos Instrumentos de Gestão 
Territorial de nível Nacional e Regional, verifica-se que, em qualquer das alternativas 

consideradas, o Projecto se insere nas opções estratégicas definidas no âmbito dos IGT de 
referência.  

Quanto ao enquadramento no ordenamento do território municipal, existe, à partida, uma relação 
contraditória, entre o Projecto e o ordenamento previsto no PDM de Santa Maria da Feira. Na 

verdade, o PDM em vigor não prevê, por omissão, qualquer área destinada a acolher 
equipamentos de tratamento ou gestão de resíduos, onde se inseriria um Projecto com a tipologia 
do objecto do presente estudo, razão pela qual se identificam impactes negativos embora pouco 

significativos, face à reduzida área afectada de uma classe de zonamento com representação 
alargada no concelho, para qualquer das alternativas consideradas. A concretização de um 
Projecto deste tipo implica adequar o modelo territorial definido no PDM em vigor à implantação do 

Projecto em questão, eventualmente enquadrada pela revisão em curso ou por alteração do PDM 
de Santa Maria da Feira. 

No caso da Alternativa A, como foi já referido, o acesso dedicado a criar interessa um pequena 
área afecta ao PERM, classificando-se contudo este impacte como reduzido, tendo em conta que 
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será sempre possível promover a compatibilização entre os dois projectos, nomeadamente por 
acerto do traçado do acesso dedicado ao aterro. 

No caso da Alternativa B, verifica-se ainda que, para além da incidência em espaços florestais a 
preservar, esta afecta, embora marginalmente, solos classificados em REN. A este respeito, dada 

a valia estratégica do Projecto em análise, configura-se a necessidade de exclusão do regime de 
REN de cerca de 0,26 hectares de área localizada marginalmente em relação ao polígono de 
delimitação, considerando-se que esta interferência constitui um impacte negativo de significância 

e magnitude reduzidas em relação ao ordenamento do território. 

A avaliação efectuada determina que os impactes à escala municipal sejam negativos pouco 
significativos e não diferenciadores das alternativas de Projecto estudadas, sendo os impactes à 
escala estratégica supra-municipal considerados positivos moderadamente significativos. 

Assim, em termos globais, considera-se que no que respeita ao ordenamento do território o 

cômputo será positivo, moderadamente significativo, não sendo estes impactes diferenciadores 
das soluções estudadas. 

Ordenamento do Território Alternativa A Alternativa B 

Classificação dos impactes  + + + + 

Classificação dos impactes residuais + + + + 

Melhor alternativa   

Impactes Positivos: Impactes Negativos: Classificação das alternativas: 

o Negligenciáveis o Negligenciáveis xx Alternativa significativamente favorável 

+  Reduzidos -  Reduzidos x Alternativa marginalmente favorável 

++ Moderados - -  Moderados   

+++ Elevados - - - Elevados   

++++ Extremos - - - - Extremos   

5.1.12. Sócio-economia 

Os concelhos localizados na área de influência do Projecto, Vila Nova de Gaia e Santa Maria da 
Feira, apresentavam em 2001, um população de 288.749 e 135.964 habitantes, respectivamente, 

exibindo os maiores crescimentos populacionais nas NUT III onde se inserem.  

Relativamente às actividades económicas, a dinâmica empresarial constitui um dos indicadores 
preferenciais, sendo representada nos concelhos de Vila Nova de Gaia e Santa Maria da Feira 
por, respectivamente, 29.789 e 14.649 empresas com sede no município (dados de 2007). Quanto 

à estrutura empresarial, verifica-se a importância do sector terciário na área de estudo, onde as 
actividades de comércio por grosso e retalho representam um valor de cerca de 30%. No concelho 
de Santa Maria da Feira, onde se inserem as alternativas de implantação do Projecto, a Indústria 

Transformadora, representa 16,7% da estrutura empresarial concelhia, prevendo-se a implantação 
PERM, numa área contígua à área associada à Alternativa A. 
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Sendo o poder de compra per capita o indicador por excelência da qualidade de vida, este atinge o 
valor de 79,35 para o concelho de Santa Maria da Feira (tomando como referencial a base 

nacional igual a 100) e de 100,4 para o concelho de Vila 
Nova de Gaia, com um poder de compra per capita situado 
um pouco acima da média nacional.  

A nível local, as freguesias associadas à Alternativa A, 

Caldas de São Jorge e Pigeiros, totalizavam, em 2001, 4.097 
habitantes, e a freguesia associada à Alternativa B, Canedo, 
totalizava 5.782 habitantes, tratando-se de freguesias que 

têm apresentado crescimento populacional.  

Analisando a estrutura sócio-económica das freguesias em 
causa, verifica-se que o sector secundário é o mais representativo na freguesia de Pigeiros, 
empregando 73,6% da população. No caso de Caldas de S. Jorge a representatividade do sector 

secundário é de cerca de 61% e de 65,4% para Canedo. Em Caldas de S. Jorge destaca-se a 
existência de um equipamento de turismo com atractividade regional/nacional, as Termas das 
Caldas de São Jorge, recentemente recuperadas. 

Relativamente às habilitações da população presente nestas freguesias, verifica-se que a maior 

representatividade corresponde aos 1º e 2º ciclos, o que indica um nível de escolaridade 
médio/baixo. 

Na envolvente próxima ao Projecto esperam-se impactes negativos, de significância moderada e 
reduzida na qualidade de vida das populações.  

A este nível, e apesar da redundância na abordagem desta questão, na medida 

em que já foi analisada no descritor qualidade do ar, esperam-se impactes 
moderados e pouco significativos no tocante à exposição da população a 
odores, sendo a Alternativa A mais favorável pelo facto de a população exposta 

ser cerca de três vezes inferior à da Alternativa B, incluindo-se nesta última os 
utentes de um infantário. 

Contudo, a fase com maior impacte a nível social será a Fase Prévia à 
Construção. No caso da Alternativa B, considera-se que os impactes no 

ambiente psicossocial da envolvente próxima sejam, na pior situação, de 
significância moderada, tendo em conta a percepção negativa do passivo 
ambiental já experimentado pela população. Este será o impacte mais visível da 

implantação do projecto, embora temporário e de algum modo reversível. Após o início de 
exploração do Projecto, e com a demonstração de que estas infra-estruturas de “confinamento” de 
resíduos funcionam e são seguras, a população perderá o “receio” associado às mesmas. 

Em termos comparativos, o processo de auscultação da população local permitiu identificar na 

Alternativa B um profundo sentimento de injustiça e uma resistência mais viva e marcada à 
implantação do aterro. 

Em termos das actividades económicas, destacam-se os seguintes impactes: 

 No caso da Alternativa A, um impacte negativo associado ao abandono de uma eventual 
hipótese, de desenvolvimento turístico associado à exploração das Termas de Caldas de S. 
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Jorge, não consubstanciada à data da elaboração do presente EIA que se considera de 
significância reduzida uma vez que não se conhecem pretensões concretas em projecto ou em 
fase de aprovação. 

 No caso da Alternativa B, um impacte reduzido correspondente à cessação da exploração 
florestal na área a ocupar pelo Projecto, cuja exploração está parcialmente consignada a uma 
empresa da fileira do papel, sendo de significância reduzida, por se considerar que esta 

actividade, mesmo no caso da Alternativa B, poderá ser desenvolvida noutro local do concelho 
de Santa Maria da Feira, pela elevada disponibilidade de terrenos para produção florestal.  

O Projecto criará, embora de forma marginal, postos de trabalho num concelho onde a taxa de 

desemprego tem vindo a atingir valores elevados, tratando-se de um impacte positivo de 
significância contudo reduzida. 

Sócio-economia – Aspectos 
Psicossociais 

Alternativa A Alternativa B 

Classificação dos impactes  - - - - 

Classificação dos impactes residuais - - 

Melhor alternativa X  

Impactes Positivos: Impactes Negativos: Classificação das alternativas: 

o Negligenciáveis o Negligenciáveis xx Alternativa significativamente favorável 

+  Reduzidos -  Reduzidos x Alternativa marginalmente favorável 

++ Moderados - -  Moderados   

+++ Elevados - - - Elevados   

++++ Extremos - - - - Extremos   

 

Sócio-economia – Actividades 
Económicas 

Alternativa A Alternativa B 

Classificação dos impactes  - - 

Classificação dos impactes residuais - - 

Melhor alternativa  X 

Impactes Positivos: Impactes Negativos: Classificação das alternativas: 

o Negligenciáveis o Negligenciáveis xx Alternativa significativamente favorável 

+  Reduzidos -  Reduzidos x Alternativa marginalmente favorável 

++ Moderados - -  Moderados   

+++ Elevados - - - Elevados   

++++ Extremos - - - - Extremos   

5.1.13. Acessibilidades 

No que concerne às acessibilidades e transportes na área em estudo, os indicadores relativos à 
mobilidade da população nas deslocações regulares casa/ trabalho indiciam o predomínio do 
recurso ao transporte individual para a realização das mesmas, seguindo assim a tendência 

verificada em Portugal. 
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No que se refere às acessibilidades rodoviárias actuais proporcionadas pelas infra-estruturas 
existentes, as localizações apresentam níveis diferenciados. A Alternativa A (Caldas de São 

Jorge/Pigeiros) localiza-se nas imediações de vias pertencentes à rede rodoviária nacional 
EN1/IC2, que estabelece ligação à A1/IP1. Ainda que esta via apresente alguns constrangimentos 
ao nível da capacidade de desempenho, pode considerar-se que possui boas acessibilidades, 

quando comparadas com as actualmente existentes para a Alternativa B. 

Na Alternativa B (Canedo) as acessibilidades rodoviárias por vias estruturantes à área prevista 
para o aterro são actualmente asseguradas pelas seguintes vias: EM 222 que estabelece a 
ligação entre Canedo e Vila Nova de Foz Côa (IP2) e ER 222, que assegura a ligação entre Vilar 

de Andorinho (IP1) e Canedo. Ambas as vias referidas estabelecem ligação aos arruamentos 
urbanos locais (rua dos Moinhos) que permitem, embora com restrições, os acessos locais 
directos à zona prevista para a implantação do aterro. 

Contudo, no que concerne à situação futura, os empreendimentos rodoviários perspectivados e 

em construção para a zona da Alternativa B (A32/A41 em construção), permitirão suprir os 
estrangulamentos diagnosticados no que respeita aos acessos de cariz regional. 

Em termos de impactes destacam-se as seguintes situações: 

 No que respeita à Alternativa A, embora não esteja em causa a garantia de condições 
aceitáveis, considera-se que o aumento de tráfego de veículos pesados associado à 

exploração da infra-estrutura produzirá efeitos negativos embora pouco significativos 
associados a uma espectável degradação dos níveis de serviço da EN1, via que se encontra 
actualmente já congestionada. 

 No caso da Alternativa B, a presença futura de acessos supra-municipais com perfil de auto-

estrada e a construção de um acesso dedicado ao aterro, permitirão criar excelentes condições 
de acessibilidade à infra-estrutura, não comprometendo bons níveis de serviço, considerando-
se neste caso os impactes como positivos, embora de significância reduzida.  

Acessibilidades Alternativa A Alternativa B 

Classificação dos impactes  - + 

Classificação dos impactes residuais - + 

Melhor alternativa  X X 

Impactes Positivos: Impactes Negativos: Classificação das alternativas: 

o Negligenciáveis o Negligenciáveis xx Alternativa significativamente favorável 

+  Reduzidos -  Reduzidos x Alternativa marginalmente favorável 

++ Moderados - -  Moderados   

+++ Elevados - - - Elevados   

++++ Extremos - - - - Extremos   

5.1.14. Património 

A presença humana na área de estudo associada a qualquer das alternativas de Projecto 
encontra-se materialmente documentada desde a pré-história recente.  
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Qualquer das áreas de estudo dispõe de condições muito adversas para a prospecção 
arqueológica, não tendo o coberto florestal existente permitido a observação da superfície do solo 
na generalidade do terreno. Contudo, sem prejuízo da reserva imposta pela verificação desta 

condicionante, não foram identificados nem em pesquisa documental, nem em prospecção, 
efectivos vestígios arqueológicos em nenhuma das Alternativas em estudo. 

No entanto, tendo em conta os diversos elementos analisados, considera-se 
que a área de estudo associada à Alternativa A será potencialmente mais 

sensível devido ao registo, na envolvente da área de Projecto de alguns 
registos arqueológicos relevantes, distantes de mais de 200 m. Esta alternativa 
integra dois elementos de interesse etnográfico, ainda que limitado, 

designadamente o Espigueiro e as Ruínas da Quinta da Laje, destacando-se, 
ainda, a cerca de 150 metros a nascente desta alternativa a presença de um 
parque de lazer que constitui o enquadramento cénico de um elemento 

patrimonial, no sítio da Várzea, nomeadamente um moinho de água e o respectivo açude. 

No caso da área de estudo associada à Alternativa B – Canedo/Sobreda, é de referir que não se 
encontram documentados bibliograficamente sítios arqueológicos na sua envolvente embora o 
local integre alguns imóveis com algum interesse etnográfico 

(Ruínas de Gestal) e alguns muros delimitadores de propriedade 
associados a caminhos de aparente antiguidade. 

No que respeita aos impactes expectáveis, uma vez que os 
elementos etnográficos identificados no interior da área do Projecto 

para as duas alternativas têm genericamente um valor patrimonial 
reduzido, os impactes não são significativos nem diferenciadores 
das alternativas em estudo, apesar de a Alternativa A indiciar maior 

potencial arqueológico, pelo registo na sua envolvente de diversas ocorrências com interesse. 

 

Sócio-economia – Actividades 
Económicas 

Alternativa A Alternativa B 

Classificação dos impactes  - - 

Classificação dos impactes residuais - - 

Melhor alternativa   

Impactes Positivos: Impactes Negativos: Classificação das alternativas: 

o Negligenciáveis o Negligenciáveis xx Alternativa significativamente favorável 

+  Reduzidos -  Reduzidos x Alternativa marginalmente favorável 

++ Moderados - -  Moderados   

+++ Elevados - - - Elevados   

++++ Extremos - - - - Extremos   
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6. MEDIDAS DE MINIMIZAÇÃO 

Para além das medidas que constam do documento publicado pela Agência Portuguesa do 

Ambiente “Medidas de Minimização Gerais da Fase de Construção”, consideradas aplicáveis ao 
presente Projecto, o EIA do Novo Aterro da SULDOURO apresenta também um conjunto de 
medidas específicas para alguns descritores e, ainda, um conjunto de diligências e medidas a 

realizar na fase subsequente do Projecto, bem como recomendações relacionadas com o mesmo.  

Quanto às diligências e estudos a realizar na fase subsequente do Projecto, destacam-se as 
seguintes: 

 No caso da Alternativa B, importa considerar, em particular, a habitação presente na rua Atrás 
da Cumieira, a uma distância de cerca de 100 m do aterro e a habitação actualmente devoluta 

localizada na proximidade do novo acesso a criar, prevendo a adopção de medidas de 
minimização junto desses receptores, nomeadamente de medidas de integração paisagística e 
de medidas associadas à redução do impacte sobre o ambiente sonoro.  

 Dever-se-á promover a participação das populações residentes na envolvente próxima ao local 
que vier a ser seleccionado, com vista ao seu esclarecimento sobre o Projecto e as implicações 
ambientais e na qualidade de vida das mesmas que uma infra-estrutura desta natureza 

acarreta. 

 Deverá ser desenvolvido um levantamento sobre as condições actuais da freguesia/freguesias 
da alternativa que vier a ser seleccionada, nomeadamente no que concerne aos elementos 

associados à qualidade de vida da população residente (equipamentos existentes, infra-
estruturas presentes, infra-estruturas necessárias, preocupações actuais, situações menos 
favoráveis, oportunidades de melhoria, etc.) com vista a apoiar a definição de eventuais 

medidas de compensação de cariz psico-social a serem equacionadas pelo Proponente sob 
critérios de racionalidade e razoabilidade. 

 Quando for desenvolvido o Projecto de Execução da selagem do Novo aterro, deverá nesta 

fase ser auscultada a população, os agentes locais e a entidade responsável pelo 
acompanhamento e manutenção da fase de pós-encerramento, com vista a avaliar o interesse 
em proceder à reconversão do espaço para outros usos e definir as condições para a sua 

execução e exploração. 

No que respeita às medidas a incorporar no Projecto de Execução são de destacar as seguintes: 

 Atendendo a que a profundidade do nível de água se encontra próximo da superfície, no caso 
da Alternativa B – Canedo/Sobreda, recomenda-se que, no Projecto de Execução, seja 

avaliada na óptica da engenharia, a solução mais adequada para reduzir os volumes de água a 
interceptar, respeitando o volume de encaixe estabelecido para a infra-estrutura.  

 No caso da Alternativa B, estando previsto o armazenamento de um elevado volume de 

materiais no interior da área do Projecto, dever-se-á conceber um plano de drenagem da área 
de deposição deste material de modo a evitar deslizamentos de terras. Este mesmo plano de 
drenagem deverá ser desenvolvido para o(s) depósito(s) a localizar a Sul da área de Projecto 
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da Alternativa A, na eventualidade de ser aí viabilizada a acomodação dos excedentes de 
escavação. 

 No desenvolvimento do Projecto de Execução dever-se-á procurar evitar a afectação de áreas 

com maior valor ecológico, nomeadamente as zonas de bosque e galeria ripícola. No caso 
particular da Alternativa B, dever-se-á procurar evitar a afectação de um troço de galeria 
ripícola identificado na área de influência do traçado do novo acesso viário a construir, por se 

ter identificado a presença de Habitat prioritário 91E0*. 

 No que se refere ao Plano de Exploração da infra-estrutura, sem prejudicar a operacionalidade 
da instalação, deverá reduzir-se, tanto quanto possível, a área de frente de trabalho, com o 

objectivo de minimizar a emissão difusa de compostos odoríferos e, assim, reduzir o número de 
receptores humanos expostos. 

 No caso da Alternativa A o traçado do acesso viário dedicado ao Projecto bem como as zonas 

verdes de protecção previstas deverão ser compatibilizadas com a zona envolvente e os 
respectivos arranjos paisagísticos a criar no âmbito da execução do PERM. 

 No caso da Alternativa B dever-se-á assegurar a relocalização do jardim-de-infância de 

Sobreda, situado actualmente a cerca de 150 m de distância do limite da área do Projecto.  
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7. PLANOS DE MONITORIZAÇÃO 

Tendo em conta os resultados das análises efectuadas ao longo do EIA, e em complemento ao 

disposto na legislação aplicável, propõe-se pontualmente a extensão das acções de monitorização 
de modo a considerar o seguinte: 

 No que concerne ao ruído, recomenda-se durante a fase de construção a realização de 
medições acústicas, pelo menos nas zonas potencialmente mais afectadas pelas obras, 

nomeadamente no Parque de Lazer da Várzea (Alternativa A) ou na habitação situada na rua 
Atrás da Cumieira (Alternativa B). 

 Em relação à qualidade do ar, propõe-se a execução de duas campanhas de caracterização 

das emissões de odores e dos correspondentes níveis na atmosfera, a realizar um ano após o 
início da exploração da infra-estrutura. 

 Quanto ao plano de monitorização de águas subterrâneas, em vez dos três piezómetros 

simples estabelecidos legalmente, recomenda-se a execução de sete piezómetros duplos de 
modo a permitir proceder à monitorização da área de influência da célula de deposição bem 
como da bacia de lixiviados e da ETL. 

 Relativamente à monitorização dos recursos hídricos superficiais sugere-se que os parâmetros 
a monitorizar sejam semelhantes aos a considerar para a monitorização das águas 
subterrâneas, complementado a lista de parâmetros estabelecidos legalmente. 
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8. CONCLUSÕES 

A análise da informação produzida para os vários descritores ambientais no EIA do Novo aterro da 

SULDOURO permite genericamente afirmar que não foram identificadas, para as alternativas 
estudadas, impactes ambientais negativos não aceitáveis, o que resultou do seguinte: 

 Do facto de as localizações seleccionadas terem sido identificadas e seriadas em resultado de 
um processo prévio de: 1) exclusão de áreas com condicionamentos ambientais e de 

ordenamento do território estabelecidos; 2) consideração das principais preocupações 
veiculadas pelas partes interessadas na selecção dos critérios para a ordenação das 
localizações alternativas mais aptas resultantes dos critérios apresentados no âmbito do ponto 

1. 

 Do facto de terem sido envolvidos em fase precoce do processo de selecção de localizações e 
da preparação do EIA as populações locais e as demais partes interessadas. 

 Do facto de ter havido a preocupação, por parte do Proponente, de considerar como ponto de 
partida para a avaliação de impactes do Projecto alternativas de localização com aptidão para 
o mesmo e soluções de engenharia que resultaram em projectos enquadrados no meio 

envolvente, aceitáveis e equilibrados; neste âmbito foi considerado essencial prever a inclusão 
de um acesso dedicado ao aterro na Alternativa B para evitar afectar a população residente na 
envolvente das vias de acesso existentes que, na ausência do mesmo, seriam utilizadas para 

acesso ao aterro. 

 Do facto de as áreas de incidência do Projecto não deterem valores ou contextos ambientais 
considerados particularmente assinaláveis no que respeita à maioria dos descritores. 

Efectivamente, para um extenso conjunto de descritores os impactes negativos identificados são 
de significância reduzida ou negligenciável devido essencialmente aos seguintes aspectos: 

1. Do ponto de vista da geologia, hidrogeologia e recursos hídricos superficiais, a relativa 
reduzida expressão territorial do Projecto e a sua concepção e implantação determinou que 

os impactes esperados são pouco significativos. 

2. Do ponto de vista do solo e valores naturais, a circunstância de não serem interessadas 
áreas de aptidão agrícola e de os habitats com valor conservacionista serem afectados de 
forma muito residual conduz à identificação de impactes muito pouco e pouco significativos. 

3. No tocante ao uso do solo e paisagem, a circunstância de o território não apresentar valores 

intrínsecos ou com particularidades destacáveis, apesar da presença de alguns 
apontamentos singulares na envolvente determinou a reduzida significância dos impactes. 

4. Em termos de qualidade do ambiente, o facto de a área de estudo apresentar uma reduzida 
densidade populacional implicando afectações reduzidas em termos da exposição humana 

a níveis de ruído implicou a identificação de impactes reduzidos pouco significativos. 

5. Em termos de actividade económicas a relativa reduzida área a afectar determina que não 
haja impactes negativos substanciais nas actividades económicas directamente 
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relacionadas com a exploração do solo que, na área de intervenção, é dominada pela 
produção florestal. 

6. Do ponto de vista das acessibilidades, o facto de estarem garantidas condições de acesso 
ao local por vias supra-municipais, complementadas com acessos dedicados, em ambas as 

alternativas, implicou a identificação de impactes negativos reduzidos. 

7. Em termos patrimoniais, por não terem sido inventariadas ocorrências de interesse nas 
áreas de implantação prevista para o Projecto os impactes identificados são pouco 
significativos. 

No que concerne ao ordenamento do território, globalmente os impactes resultantes sobre este 

descritor consideram-se positivos, moderadamente significativos pelo facto de o Projecto se 
encontrar enquadrado por instrumentos de gestão territorial sectoriais, nomeadamente o Plano 
Estratégico de Resíduos Sólidos Urbanos - PERSU II, apesar de carecer, a nível local, de 

adequação mediante alteração ou suspensão de PDM. Acresce a circunstância de, para além de 
situações muito pontuais, não se identificarem conflitos relevantes com servidões e restrições de 
utilidade pública. 

No entanto, é importante destacar o facto de existirem na envolvente das áreas de implantação 

prevista para o Projecto receptores, entendidos no seu sentido lato, com particular sensibilidade 
ao Projecto. Estão em questão, por um lado, a população residente nos lugares próximos das 
áreas em estudo para as duas alternativas de Projecto, naturalmente considerada sensível face ao 

receio de virem a ser expostos a odores desagradáveis e, por outro lado, um recurso 

hidrogeológico explorado para fins termais (Termas de S. Jorge) cujo limite de protecção alargada 

de captações actualmente em exploração confina com o limite da área de Projecto prevista para a 

Alternativa A, situação esta que é percepcionada pela população como de potencial risco de 

contaminação do recurso. 

Por fim, o resultado do inquérito de opinião à população relativamente ao Projecto permitiu 
concluir que existem reservas por parte da população local à implantação do aterro em cada uma 

das localizações estudadas, embora por razões distintas.  

No caso da Alternativa A, a população teme essencialmente a afectação das condições de fruição 
do Parque de Lazer da Várzea, devido à percepção de odores emanados do aterro, e a afectação 
das Termas de Caldas de S. Jorge, em resultado da contaminação dos recursos hídricos que crê 

tratar-se de um impacte inerente a um aterro de resíduos.  

No caso da localização da Alternativa B, os argumentos aduzidos contrários à localização do 
aterro prendem-se com o histórico de impactes a que a população esteve sujeita no período em 
que era explorada a lixeira de Canedo, encerrada em 1999, a que se adiciona a presença de 

algumas infra-estruturas actualmente existentes (linhas eléctricas, uma antena de comunicações e 
uma ETAR) que, afectam a população, que se sente sacrificada num processo de selecção de 
alternativas de localização de novas infra-estruturas, que considera igualmente impactantes. 

No que respeita à comparação de alternativas do ponto de vista ambiental, no seguimento da 

avaliação apresentada por descritor, apresenta-se no quadro seguinte a sistematização da referida 
comparação, depois da consideração da aplicação de medidas de mitigação e de compensação 
eficazes. 

A referida avaliação permitiu concluir que existe uniformidade entre as duas soluções em 

confronto o que, em parte, decorreu da triagem preliminar de alternativas de localização 
analisadas em estudos anteriores, conducentes à definição sustentada das duas alternativas, alvo 
do presente estudo. 
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Sem prejuízo da presença de um maior número de indivíduos expectavelmente afectados por 
níveis de odores perceptíveis no caso da Alternativa B, a que se associa uma oposição mais 

marcada à implantação do Projecto devido às experiências negativas anteriores e por estes 
associadas à presença de um conjunto de equipamentos considerados lesivos do ponto de vista 
da qualidade de vida, esta solução (Alternativa B) sobressai como sendo aquela que globalmente 

apresenta mais descritores em que os impactes são marginal ou significativamente mais 
favoráveis, sendo esta diferença mais substancial quando se consideram as medidas 
minimizadoras. 

Para este facto concorrem méritos e desméritos das alternativas em confronto, que tornam esta 

alternativa mais favorável pelas seguintes razões: 

 A possibilidade que a Alternativa B encerra de dar destino adequado aos excedentes de 
escavação no perímetro da área de Projecto, contrariamente à Alternativa A, que requer a 
afectação de áreas exteriores e do correspondente transporte até às mesmas. 

 A faculdade de, no caso da Alternativa B, ser possível aceder ao aterro por via dedicada 
afastada de populações e com ligação a um Itinerário com perfil de auto-estrada, com as 
consequentes vantagens em termos de preservação do ambiente sonoro na área de estudo. 

 A maior apetência que o território encerra para assimilar a infra-estrutura, em resultado das 
características morfológicas da área de implantação da Alternativa B. 

 A não ocorrência de um presença de um recurso hidrogeológico com características únicas na 

proximidade da Alternativa A, que confere a esta área uma maior sensibilidade intrínseca, a 
que se associa um eventual impacte nas actividades económicas dependentes da exploração 
económica (termal) do recurso. 

Quadro 4.7.1 - Análise comparativa de alternativas para a implantação do Novo aterro da SULDOURO 

Descritor ambiental / Impactes relevantes 
Impactes residuais 

Alternativa A Alternativa B 

Geologia – gestão de excedentes de escavação  X 

Hidrogeologia – especificidade dos recursos hidrogeológicos  X 

Solos – afectação de solos abrangidos pelo regime da RAN   

Recursos hídricos superficiais – Afectação de linhas de água   

Ecologia – presença de habitat prioritário    

Uso do solo – afectação de uso produtivo  X  

Paisagem – acessibilidade visual   X 

Qualidade do ar – população exposta a odores desagradáveis  X X  

Ruído – população exposta a acréscimos de incomodidade  X 

Ordenamento do Território - Adequação aos IGT estratégicos   

Actividades económicas – expectativas de desenvolvimento turístico  X 
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Descritor ambiental / Impactes relevantes 
Impactes residuais 

Alternativa A Alternativa B 

Aspectos psicossociais – passivo ambiental e qualidade de vida  X  

Acessibilidades – nível de serviço nas vias de acesso   X X 

Património – Afectação de ocorrências identificadas   

Comparação das alternativas: 

X X Significativamente mais favorável 

X Marginalmente mais favorável 

 Sem diferenciação relevante 

 

A análise da globalidade dos elementos anteriormente apresentados permite, a título conclusivo 
considerar o seguinte: 

 Os estudos antecedentes de selecção de localizações para a implantação do Novo aterro da 
SULDOURO identificaram como localizações com maior aptidão para receber uma infra-

estrutura deste tipo as duas Alternativas objecto de estudo no presente EIA, tendo ficado 
demonstrado tratarem-se de localizações efectivamente viáveis do ponto de vista ambiental. 

 A cada uma das alternativas de localização estudadas para o projecto do Novo Aterro da 
SULDOURO, bem como a qualquer outra alternativa viável que viesse a ser estudada com o 

mesmo propósito, está intrinsecamente associado um impacte positivo significativo, decorrente 
da concretização do objectivo que preside à execução do Projecto, o qual consiste na 
construção de uma instalação para o destino final de resíduos que, complementada com outras 

equipamentos e integrada no sistema de gestão de resíduos da SULDOURO, permitirá 
continuar a assegurar um correcto tratamento, valorização e destino final aos resíduos urbanos 
produzidos na área de influência do Sistema Multimunicipal a Sul do Douro, assegurando o 

cumprimento das políticas e planos sectoriais, bem como, da legislação em vigor, com suporte 
nas melhores práticas e tecnologias disponíveis. 

 A avaliação ambiental efectuada não revelou situações que conduzissem à ocorrência de 
riscos ou impactes negativos não aceitáveis, afigurando-se ser possível implementar o Projecto 

de forma responsável e sustentada sendo, para tal, fundamental o cumprimento rigoroso das 
disposições aplicáveis à concepção e à construção do Projecto, a par da aplicação das 
medidas de mitigação e compensação propostas para a sua prossecução adequada em termos 

ambientais. Releva-se, neste contexto, o histórico da actividade de exploração pelo Proponente 
do Projecto das infra-estruturas afectas ao Sistema Multimunicipal do Sul do Douro, o qual se 
pauta pela sustentabilidade do Sistema e pelo respeito pelo ambiente (comprovado pela 

obtenção do Prémio de Qualidade de Serviço em Águas e Resíduos obtido em 2008), valores 
que seguramente assistirão à promoção e à exploração do Novo Aterro da SULDOURO. 

 Apesar das duas alternativas estudadas no EIA serem equilibradas em termos dos impactes 
ambientais que lhe estão associados, a avaliação comparativa efectuada do ponto de vista 

ambiental e social indica que a Alternativa B constitui a melhor opção para a execução do 
Projecto do Novo Aterro da SULDOURO. 
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ANEXO II –SÍNTESE DO PROJECTO 

Elementos considerados Alternativa A - Caldas S. Jorge / Pigeiros  Alternativa B - Canedo / Sobreda 

Elementos Base: 

 O Projecto destina-se a garantir o destino final adequado dos resíduos urbanos após esgotamento de capacidade do actual aterro localizado em Sermonde (previsto para 

finais de 2012), até 2021. 

 Concelhos servidos: Vila Nova de Gaia e Santa Maria da Feira (aproximadamente 384 km2 de área). 

 População servida: cerca de 463.831 habitantes (referenciada às estatísticas para 2009). 

 Classe do Aterro (de acordo com o Decreto-Lei n.º 183/2009, de 10 de Agosto): Aterro para resíduos não perigosos. 

 Estimativa da produção total de resíduos a confinar no novo aterro: 1.454.880 toneladas a que correspondem 1.454.880 m3. 

Enquadramento local do Projecto: 

Enquadramento Administrativo Concelho de Santa Maria da Feira e freguesias de Caldas 
de S. Jorge e Pigeiros. 

Concelho de Santa Maria da Feira e freguesia de 
Canedo, na proximidade da povoação de Sobreda. 

Distância ao aterro de Sermonde 
(referência ao nó dos Carvalhos) 

18 km 16 km 

Ocupação do solo Florestal e matos. Florestal. 

Povoações mais próximas Arcozelo (400 m a N/NW), Pigeiros (200 m a E), Vinhó (500 
m a SE) e Nadais (500 m a S) 

Costouras e S. Roque (a 500 m a N), Mosteirô (a 650 
m NE), Sobreda (a cerca de 100 m a E - SE), 
Gougeva e Campelo (a 200 m a SW e S) e 
Várzea/Canedo (a 200 m a O) 

Habitações mais próximas A 230 m da área do Projecto – na rua da Várzea/travessa 
dos Moinhos, em Pigeiros. 

A 100 m da área do Projecto – na rua Atrás da 
Cumieira, em Sobreda. 

Equipamentos e infra-estruturas relevantes 
próximas da área do Projecto 

 Parque de Lazer da Várzea – a 150 m a E. 

 Termas de Caldas de S. Jorge – a cerca de 2 km a N, 

confinando o Projecto a N com o perímetro de protecção 

alargada das captações. 

 Unidade Hoteleira (junto à EN1) – a 1 km a W. 

 PERM (em Projecto) – contíguo a W. 

 Jardim-de-infância de Sobreda – a 150 m a SE. 

 Linha eléctrica de alta tensão que atravessa a 

povoação de Sobreda 

 ETAR de Canedo – a 1 km a S. 

 Lixeira selada de Canedo – a 3,2 km a SE. 

 Antena de telecomunicações – a 400 m a E. 

O acesso preferencial ao local  
EN1 seguido da rua da Lage e acesso dedicado com cerca 
de 290 m de extensão, que deverá ser compatibilizado com 
a rede viária que vier a ser definida para o PERM. 

A32/A41 seguido de via municipal e novo acesso a 
construir com 2,4 km de extensão, entre a ligação à 
A32 (em Framil) e Sobreda. 

Linhas de água importantes  Rio Uíma – a cerca de 100 m a E Rio Uíma – a cerca de 500 m a W 

Principais Características: 

Área de projecto 29,5 hectares 34,6 hectares 

Área a desarborizar e desmatar 14,8 hectares 16,7 hectares 

Área de solos a impermeabilizar 14,8 hectares 16,7 hectares 

Volume útil da célula de deposição 1.850.000 m3 2.550.000 m3 

Área da célula de deposição 9 hectares divididos em três alvéolos 10 hectares divididos em quatro alvéolos 

Constituição da célula de deposição de 
resíduos 

3 alvéolos separados entre si por septos 4 alvéolos separados entre si por septos 

Outras características da célula e alvéolos 

 2,0 há de superfície basal máxima dos alvéolos. 

 Cotas: entre 194,00 e 204,00. 

 Inclinações de fundo de 2%. 

 Inclinação dos taludes de escavação: ½. 

 2,0 há de superfície basal máxima dos alvéolos. 

 Cotas: entre 119,00 e 155,00. 

 Inclinações de fundo de 2%. 

 Inclinação dos taludes de escavação: ½. 

Volumes de escavação 850.000 m3 900.000 m3 

Volumes de aterro 19.000 m3 8.000 m3 

Volumes necessários de materiais 
granulares diversos  

31.500 m3 25.000 m3 

Geocompósito bentonítico  100.000 m2 110.000 m2 

Geomembrana em PEAD  100.000 m2 110.000 m2 

Geotêxtil não tecido  50.000 m2 85.000 m2 

Consumo de água de serviço 800 m3 por mês 800 m3 por mês 

Produção de lixiviados 109.046 m3/ano, a que corresponde um caudal médio anual 
de 3,5 l/s. 

106.775 m3/ano, a que corresponde um caudal médio 
anual de 3,4 l/s. 

Produção de biogás 12.529.194 m3/ano em 2021. 12.529.194 m3/ano em 2021. 
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Elementos considerados Alternativa A - Caldas S. Jorge / Pigeiros  Alternativa B - Canedo / Sobreda 

Tratamento de lixiviados Construção de ETL e descarga de lixiviados tratados na 
rede de saneamento (ETAR de Fiães). 

Construção de ETL e descarga de lixiviados tratados 
na rede de saneamento (ETAR de Lever). 

Gestão de materiais – Fase de Obra 

Material vegetal valorizável a transportar 1.500 toneladas 1.700 toneladas 

Material de escavação a reutilizar in situ 

 40.000 m3 - criação da barreira geológica. 

 13.500 m3 - execução da camada drenante da zona basal 

da célula de confinamento. 

 1.950 m3 - base e sub-base do pavimento das vias de 

circulação 

 19.000 m3 – execução de aterros para definição da 

modelação definida em Projecto. 

 50.000 m3 - na criação da barreira geológica. 

 25.000 m3 - execução da camada drenante da zona 

basal da célula de confinamento. 

 1.800 m3 - base e sub-base do pavimento das vias 

de circulação. 

 8.000 m3 – execução de aterros para definição da 

modelação definida em projecto. 

Reaproveitamento de materiais – Fase de 
exploração e selagem 

Total de 329.000 m3, distribuídos por:  

 185.000 m3 para terras de cobertura regular dos resíduos 

(na área do Projecto apenas será possível armazenar 

terras de cobertura para no máximo um ano de 

exploração). 

 92.500 m3 na execução dos caminhos de circulação e 

acesso à frente de trabalho. 

 51.500 m3 no sistema de encerramento da zona de 

confinamento, nomeadamente na execução da camada 

mineral impermeável. 

Total de 467.500m3 distribuídos por:  

 255.000 m3 para terras de cobertura regular dos 

resíduos. 

 127.500 m3 na execução dos caminhos de 

circulação e acesso à frente de trabalho. 

 85.000 m3 no sistema de encerramento da zona de 

confinamento, nomeadamente na execução da 

camada mineral impermeável. 

Material excedentário a conduzir a 
vazadouro ou a armazenar fora da área do 
Projecto 

775.000 m3 de material de escavação terá de ser conduzido 
para fora da área do Projecto por escassez de área de 
armazenamento no seu interior.  

446.000 m3 terão se ser conduzidos a vazadouro. 

A totalidade dos materiais escavados será 
armazenada no interior da área do Projecto. 

Transporte de materiais 
35.650 transportes para condução de material para o 
exterior da área do projecto (162 transportes/dia durante 10 
meses). 

Não serão necessários transportes de material para 
fora da área do Projecto. 

Projectos associados 

Ligação à rede de abastecimento de água  
Distância ao ponto de ligação à rede de abastecimento - 
cerca de 2.100 metros (implantação das condutas ao longo 
das vias de circulação). 

Distância ao ponto de ligação à rede de 
abastecimento - 750 metros (implantação das 
condutas ao longo das vias de circulação). 

Ligação à rede eléctrica Distância ao ponto de ligação à rede eléctrica totaliza cerca 
de 1.200 metros 

Distância ao ponto de ligação à rede eléctrica totaliza 
cerca de 750 metros 

Acesso a construir Acesso com 290 m de extensão a partir da rua da Lage 
Acesso com 2,4 km de extensão entre Framil e 
Sobreda, com ligação à A32. 

Principais características na Fase de Exploração 

Horário de Funcionamento 
6 dias por semana.  

Entre as 7H30 e as 19H00 e entre as 21H00 e as 04H30 

6 dias por semana.  

Entre as 7H30 e as 19H00 e entre as 21H00 e as 
04H30 

Movimento de veículos para transporte de 
resíduos 

 28.000 veículos/ano – 90 veículos/dia. 

 57 veículos/dias em horário diurno. 

 33 veículos dias em horário nocturno. 

 28.000 veículos/ano – 90 veículos/dia. 

 57 veículos/dias em horário diurno. 

 33 veículos dias em horário nocturno. 

 




