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1. INTRODUÇÃO 

1.1 IDENTIFICAÇÃO DO PROJECTO, DA FASE EM QUE SE ENCONTRA E DO 
PROPONENTE 

O presente documento constitui o Relatório Técnico do Estudo de Impacte 
Ambiental (EIA) da Estação de Tratamento de Águas Residuais (ETAR) do Ave.  

A construção da ETAR do Ave, a localizar na freguesia de Tougues, concelho de Vila 
do Conde, tem por objectivo servir, no ano Horizonte de Projecto (2036), cerca de 
257.557 habitantes.equivalentes (hab.eq). 

A necessidade de elaboração de um Estudo de Impacte Ambiental para este Projecto 
resulta da aplicação do exposto no número 13, do Anexo I do 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, que determina que todas as estações de tratamento 
de águas residuais, com capacidade superior a 150.000 hab./eq. (classe em que se 
insere a presente ETAR em estudo), se encontram abrangidas por um processo de 
Avaliação de Impacte Ambiental (AIA) para o respectivo licenciamento. 

O EIA do Projecto em questão foi elaborado em fase de Projecto de Licenciamento, 
possuindo o conteúdo necessário para o seu licenciamento pelas entidades 
competentes e sendo equiparado em termos de desenvolvimento para o processo de 
Avaliação de Impacte Ambiental à fase de Projecto de Execução. 

O Estudo de Impacte Ambiental elaborado baseou-se nos elementos constantes dos 
Estudos e Projectos das ETAR do Sousa, Cavado/Homem, Ave e Ponte da Baia, 
elaborado pela DHVFBO em 2007, nomeadamente, nos seguintes documentos: 

• Estudo Prévio – Nota Técnica 1 – Definição do Quadro de Referência. 

• Estudo Prévio – Nota Técnica 2 – Formulação das soluções equacionáveis de 
tratamento e sua comparação técnico-económica. 

• Projecto – Memória Descritiva e Justificativa do Processo de Tratamento e 
Equipamento. 

• Projecto – Estudo Geológico e Geotécnico. 

• Projecto de Execução do acesso viário à ETAR do Ave. 

O Proponente do Projecto em avaliação, nos termos do Decreto-Lei n.º 69/2000, de 3 
de Maio, com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 197/2005, de 8 de 
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Novembro, é a empresa Águas do Ave – Sistema Multimunicipal de Abastecimento 
de Água e Saneamento do Vale do Ave, S.A, criada pelo Decreto-Lei n.º 135/2002 de 
14 de Maio de 2002 e adiante abreviadamente designada por Águas do Ave, com 
sede no Edifício D. Afonso Henriques, Av.ª S. Gonçalo, n.º 682, 4810-528 
Guimarães. 

1.2 IDENTIFICAÇÃO DA ENTIDADE LICENCIADORA 

Ao abrigo da Lei nº 58/2005 de 29 de Dezembro (Lei da Água) e do Decreto-Lei nº 
226-A/2007 de 31 de Maio, onde se estabelece o regime de licenciamento da 
utilização do domínio hídrico, a entidade licenciadora com poder titular para 
atribuição da licença para a descarga das águas residuais tratadas na ETAR do Ave, 
é a Administração da Região Hidrográfica, de acordo com o estabelecido no nº 6, 
alínea b do Artigo 9º da referida da Lei nº 58/2005.  

No entanto, de acordo com o nº 1 do Artigo 93º do Decreto-Lei nº 226-A/2007 de 31 
de Maio, até à entrada em funcionamento de cada ARH, incumbe às comissões de 
coordenação e desenvolvimento regional (CCDR), através dos seus serviços 
competentes em matéria de recursos hídricos, o exercício das competências de 
licenciamento e fiscalização atribuídas às ARH, com excepção das competências 
relativas à emissão dos títulos de utilização de recursos hídricos referidos no artigo 
91.º do Decreto-Lei nº 226-A/2007 de 31 de Maio, as quais são atribuídas ao INAG.  

1.3 IDENTIFICAÇÃO DOS RESPONSÁVEIS PELA ELABORAÇÃO DO EIA E 
PERÍODO DE ELABORAÇÃO 

O Estudo de Impacte Ambiental da ETAR do Ave foi elaborado pela DHVFBO, entre 
Setembro de 2007 e Janeiro de 2008, tendo sido mobilizada para o efeito uma 
equipa multidisciplinar, coordenada pelas Engªs Sara Lemos e Catarina Sequeira. 

A equipa do EIA integrou os seguintes técnicos por especialidade: 

Especialidade Técnicos 

Clima Sara Lemos (Engª. Ambiente) 

Geologia, Geomorfologia e 
Hidrogeologia 

Jorge Duque (Geólogo) 

Recursos Hídricos Superficiais: Aspectos 
Quantitativos e Qualitativos  

Catarina Sequeira (Engª. Ambiente) 

Mário Samora (Mestre em Hidráulica) 

Marta Figueiredo (Engª Civil) 

Ruído 
Vitor Rosão (Engº. Civil) 

José Dias (Engº. Civil) 

Qualidade do Ar Sara Lemos (Engª. Ambiente) 
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Especialidade Técnicos 

Solos Inês Dias (Engª. Ambiente) 

Uso Actual do Solo e Paisagem 
Hugo Santos (Arqº. Paisagista) 
Marta Calçada (Arqª. Paisagista) 

Ecologia 
Hugo Costa (Biólogo) 
Miguel Mascaranhas (Biólogo) 

Património Arqueológico Arquitectónico 
e Etnográfico 

Carla Fernandes (Arqueóloga) 

Cristóvão Fonseca (Arqueólogo) 

Ordenamento do Território e Aspectos 
Sócio-Económicos 

Vasco Silva (Geógrafo) 

Análise de Risco 
Catarina Sequeira (Engª. Ambiente) 

Sara Lemos (Engª. Ambiente) 

1.4 METODOLOGIA E ESTRUTURA DO EIA 

A metodologia seguida no EIA assentou na abordagem de vários aspectos, 
designadamente: 

- Na caracterização do estado actual do ambiente na zona de intervenção;  

- Na identificação das principais acções geradoras de impactes e a avaliação das 
suas consequências, de uma forma qualitativa e, sempre que possível, em 
termos quantitativos; 

- Na análise multidisciplinar das possíveis alterações e efeitos do Projecto no 
ambiente; 

- Na identificação dos mecanismos e acções mais eficientes na prevenção, 
minimização e compensação dos impactes negativos e na potenciação dos 
impactes positivos, bem como a identificação das medidas correctivas dos 
eventuais impactes negativos residuais; 

- Na identificação das vertentes ambientais cuja evolução deverá ser 
acompanhada de forma a detectar alterações significativas induzidas pelo 
Projecto. 

As metodologias específicas utilizadas em cada um dos aspectos abordados no 
Estudo de Impacte Ambiental são descritas nos respectivos capítulos consistindo em 
métodos aplicáveis a áreas e domínios de estudo concretos, sendo variáveis a 
especificidade e os níveis de abordagem utilizados. 

A caracterização da situação de referência apresentou abordagens geográficas 
diferentes consoante a especificidade de cada descritor ambiental. 
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� Os impactes foram diferenciados para as fases de construção e de exploração 
tendo sido indicados, quando aplicável, os impactes que não podem ser 
minimizados e avaliados os impactes residuais. 

Para os descritores e nas circunstâncias em que se considerou ser justificável, foram 
propostas medidas de minimização para os impactes negativos e medidas de 
valorização/potenciação para os impactes positivos decorrentes da fase de 
construção e da fase de exploração do Projecto. 
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2. OBJECTIVOS E JUSTIFICAÇÃO DO PROJECTO 

2.1 ANTECEDENTES, ENQUADRAMENTO E JUSTIFICAÇÃO DO PROJECTO 

A região do Vale do Ave, que corresponde a uma sub-região de Nomenclatura da 
Unidade Territorial de Nível III (NUT III), é caracterizada por possuir um povoamento 
disperso, uma elevada densidade populacional e uma forte actividade industrial.  

O Vale do Ave compreende uma área total de 1.245,6 km2 e uma população de cerca 
de 507 mil habitantes. A sua densidade é de 406,6 habitantes/ km2, valor este que é 
superior à densidade média da Região Norte. Os dois concelhos litorais, Póvoa de 
Varzim e Vila de Conde, estão integrados na Área Metropolitana do Porto, 
constituindo os oitos restantes a NUT III Ave.  

O seu modelo territorial caracteriza-se fundamentalmente pela dispersão da 
habitação e do emprego, localizando-se estes ao longo das vias de comunicação e 
dos cursos de água, com concentrações nas sedes de concelho e noutros pólos 
urbanos de recente crescimento. Sendo visíveis os laços culturais e económicos que 
unem estes dez concelhos, é patente a heterogeneidade entre eles. 

O Vale do Ave é um espaço diversificado, no qual se colocam três problemáticas 
distintas de desenvolvimento: 

� Uma associada à área composta pelos municípios a montante, Póvoa de 
Lanhoso e Vieira do Minho e parte do Concelho de Fafe, em que a problemática 
é a do desenvolvimento rural. 

� Outra correspondente à área dos municípios de Guimarães, Vizela, Santo Tirso, 
Trofa, Vila Nova de Famalicão e parte ocidental de Fafe, cuja problemática está 
associada à modernização da indústria têxtil do vestuário e confecção, e à 
diversificação do tecido produtivo. Na verdade, cerca de 50% da população desta 
região e a maioria das unidades industriais situam-se nos concelhos de 
Guimarães, de Santo Tirso, de Vila Nova de Famalicão e de Trofa, dos quais o de 
Trofa será parcialmente abrangido pelo Projecto em análise no presente EIA. 

� Finalmente, uma terceira em que os municípios da Póvoa de Varzim e Vila do 
Conde, além das afinidades que mantêm com os do núcleo duro do Ave (em 
matérias como a despoluição do Ave; os problemas da indústria têxtil e vestuário; 
a complementaridade em matéria de produtos turísticos) apresentam uma cada 
vez maior aproximação à área metropolitana do Porto (AMP), pelo seu 
posicionamento no eixo Norte – Sul que liga a AMP à Galiza. 
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O rio Ave, principal linha de água desta região, tem sido durante mais de trinta anos 
o meio receptor de inúmeras descargas de efluentes, provenientes essencialmente 
da forte actividade industrial existente nos concelhos que drenam para esta bacia.  

Toda a região é caracterizada por apresentar uma deficiente rede de tratamento das 
águas residuais domésticas e industriais o que, do ponto de vista ambiental, originou 
a degradação dos recursos naturais existentes, principalmente no que se refere à 
qualidade dos cursos de água. 

O agravamento dos problemas de poluição e a crescente necessidade de 
recuperação ambiental desta região determinaram que, em 1985, fosse criada a 
Comissão de Gestão Integrada da Bacia Hidrográfica do Rio Ave.  

Os objectivos desta comissão eram os de estudar, planear e executar todas as 
acções e medidas necessárias à correcta administração dos recursos naturais 
existentes na bacia do Ave, através de uma acção concertada que congregasse as 
autarquias, os agentes económicos da região e os órgãos do Estado intervenientes 
na política da Água. 

Em resultado do trabalho desenvolvido por esta comissão, foi elaborado um “Plano 
de Gestão dos Recursos Hídricos da Bacia do Ave”, que conduziu à solução regional 
para a “zona mais poluída” e que se traduziu no “Sistema Integrado de Despoluição 
do Vale do Ave – SIDVA”.  

À data da sua criação, o SIDVA abrangia os municípios de Guimarães, Vila Nova de 
Famalicão e Santo Tirso. A partir de 1998 ganharam autonomia administrativa os 
concelhos de Vizela e da Trofa, cuja área geográfica era anteriormente parte 
integrante dos municípios de Guimarães e Santo Tirso. 

A criação do SIDVA permitiu definir uma solução integrada de drenagem e 
tratamento conjunto das águas residuais industriais e domésticas para os municípios 
abrangidos.  

O SIDVA foi desenvolvido com vista à reabilitação da bacia hidrográfica do rio Ave 
tendo sido desenvolvido com base, fundamentalmente, nos seguintes aspectos: 

� na concepção de uma solução definida à escala hidrográfica e não segundo os 
limites administrativos de cada concelho; 

� na definição de uma solução integrada de drenagem e tratamento conjunto de 
águas residuais domésticas e industriais; 

� na definição de três frentes de drenagem na zona considerada mais poluída da 
bacia, compostas cada uma por um sistema interceptor e por uma ETAR; 
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� no estabelecimento de um regulamento de descarga de águas residuais no 
sistema e na aplicação de taxas e tarifas de utilização, segundo o princípio do 
poluidor pagador. 

Na sua concepção original o SIDVA integrava as seguintes infra-estruturas, 
organizadas em três subsistemas ou Frentes de Drenagem: 

� 1ª Frente de Drenagem – constituída por cerca de 35 km de interceptores 
implantados ao longo dos rios Ave e Selho, a drenar para a ETAR de Serzedelo 
localizada no concelho de Guimarães. 

� 2ª Frente de drenagem – constituída por cerca de 43 km de interceptores 
implantados ao longo dos rios Ave, Vizela, Nespereira, Pousada e S. Martinho, a 
drenar para a ETAR de Rabada localizada no concelho de Santo Tirso. 

� 3ª Frente de Drenagem – constituída por cerca de 65 km de interceptores 
implantados ao longo dos rios Ave, Pele, Pelhe, Sanguinhedo, Matadouro, 
Covelas e Trofa, a drenar para a ETAR de Agra localizada no concelho de Vila 
Nova de Famalicão. 

O SIDVA arrancou em Setembro de 1997 e por Concurso Público Internacional foi 
atribuída a concessão da exploração ao Consórcio LUSÁGUA – Gestão de Águas, 
S.A. – AGS, tendo sido constituída para o efeito a empresa TRATAVE, S.A. 

Em 2000, a AMAVE elaborou o “Plano Geral de Intervenção do Sistema Integrado de 
Despoluição do Vale do Ave”, adiante abreviadamente designado por PGISIDVA, 
para o período de 2000-2006. Os principais objectivos deste plano foram os de 
ampliar o SIDVA, fixando as metas a atingir, determinando as acções e respectiva 
programação, assim como os investimentos associados. 

Em Maio de 2002 foi criado, por meio de acto legislativo, o Sistema Multimunicipal de 
Abastecimento de Água e de Saneamento do Vale do Ave e a Empresa Águas do 
Ave, S.A., adiante abreviadamente designada por AdAVE, à qual foi atribuída a 
concessão do Sistema Multimunicipal, por um período de trinta anos. 

Para além da AdP e da AMAVE (abrangendo os concelhos de Guimarães, Vila Nova 
de Famalicão e Santo Tirso), faziam parte da AdAVE os municípios do Alto e do 
Médio Ave, nomeadamente: Vieira do Minho, Póvoa de Lanhoso, Fafe, Vizela e 
Trofa. 

Após a criação da AdAVE foi elaborado o “Plano Geral de Saneamento do Sistema 
de Saneamento de Águas Residuais”, adiante abreviadamente designado por Plano 
Geral, no qual foram desenvolvidas as soluções técnicas de ampliação do Sistema 
Multimunicipal de Abastecimento de água e de Saneamento do Vale do Ave, 
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abreviadamente designado por Sistema Multimunicipal, e elaborado o primeiro 
estudo económico e financeiro de cálculo da tarifa a aplicar.  

No Plano Geral, datado de 2003, que teve como ponto de partida o “Plano Geral de 
Intervenção do Sistema Integrado de Despoluição do Vale do Ave” (PGISIDVA) foi 
efectuada uma análise crítica das soluções apresentadas no mesmo e foram 
propostas soluções alternativas e adaptações às soluções preconizadas em termos 
de drenagem e tratamento, tendo em consideração os critérios da empresa Águas de 
Portugal. 

Este Plano Geral, elaborado em 2003, prevê o seguinte: 

� na zona do Alto Ave (anteriormente não abrangida pelo SIDVA) - a construção de 
Frentes de Drenagem para substituição dos sistemas existentes (municípios de 
Fafe, Póvoa de Lanhoso e Vieira do Minho); 

� na zona do Médio Ave (já incluída no SIDVA) a ampliação das Frentes de 
Drenagem existentes (municípios de Guimarães, de Vizela, de Santo Tirso, de 
Vila Nova de Famalicão e de Trofa).  

O Sistema Multimunicipal assim concebido é constituído por nove Frentes de 
Drenagem, em alta, sendo estas numeradas de acordo com a sua localização de 
montante para jusante, nas quais está prevista a execução das seguintes 
actividades: 

� Construção de novos interceptores, numa extensão total de cerca de 266 km. 

� Duplicação, reabilitação e integração de alguns dos interceptores já existentes, 
numa extensão total de cerca de 500 km. 

� Desactivação de 3 das ETAR existentes, que se encontram subdimensionadas e 
apresentam equipamento obsoleto. 

� Reabilitação e/ou ampliação de 3 das ETAR existentes.  

� Construção de 25 novas ETAR. 

Posteriormente foram efectuados novos estudos com vista ao alargamento do 
Sistema Multimunicipal do Vale do Ave (Novembro de 2006). Assim, foi decidido 
proceder-se ao Alargamento do Sistema Multimunicipal de Abastecimento de Água e 
de Saneamento do Vale do Ave, na componente de Saneamento de Águas 
Residuais, tendo em conta: 

� Os problemas que actualmente se colocam ao nível do tratamento das águas 
residuais, urbanas e industriais, na área geográfica dos Municípios de 
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Esposende, Póvoa de Varzim, Vila do Conde, Amares, Terras de Bouro, Vila 
Verde, Felgueiras, Lousada, Amarante, Cabeceiras de Basto, Celorico de Basto e 
Mondim de Basto; 

� Que a solução para esses problemas passa pela criação de um Sistema que 
abranja a recolha e o tratamento dos efluentes; 

� Que esta forma articulada e integrada de um Sistema Multimunicipal potencia a 
sua auto-sustentabilidade e eco-eficiência; 

� A vontade expressa dos municípios envolvidos para a integração no Sistema. 

Neste âmbito, no que respeita ao saneamento de águas residuais, o alargamento do 
Sistema contempla doze municípios, designadamente: Amarante, Amares, 
Cabeceiras de Basto, Celorico de Basto, Esposende, Felgueiras, Lousada, Mondim 
de Basto, Póvoa do Varzim, Terras de Bouro, Vila do Conde e Vila Verde.  

Seguidamente descrevem-se sucintamente as características de cada uma das 
Frentes de Drenagem (FD) que integram o Sistema Multimunicipal do Vale do Ave, 
definidas para o ano Horizonte de Projecto – 2033 –, no caso das frentes de 
drenagem que se manterão inalteradas pelo alargamento do Sistema, e para o ano 
Horizonte de Projecto – 2036 –, nos restantes casos.  

Frente de Drenagem 1 (Mosteiro) – inalterada  

Esta FD que abrange cerca de 10.000 hab.eq, compreende 15 subsistemas de 
drenagem de águas residuais, localizados no concelho de Vieira do Minho, 6 dos 
quais localizados na bacia hidrográfica do rio Cávado e os restantes 8 
localizados na bacia hidrográfica do rio Ave.  

Frente de Drenagem 2 (Santo Emilião) – inalterada 

Esta FD que abrange cerca de 26.800 hab.eq, compreende 8 subsistemas de 
drenagem de águas residuais e permitirá servir parte dos concelhos de Póvoa 
de Lanhoso, Fafe e Guimarães.  

Frente de Drenagem 3 (Serzedo) – a ampliar 

Esta FD abrangeria, na sua concepção inicial cerca de 84.500 hab.eq, 
compreendendo apenas o subsistema de Fafe e permitindo servir o concelho de 
Fafe e duas freguesias do concelho de Guimarães. De acordo com o projecto de 
alargamento do Sistema, esta FD passará ainda a permitir servir as freguesias 
de Jugueiros e Sendim, do concelho de Felgueiras, num total de cerca de 2.560 
habitantes (em 2036). 
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Frente de Drenagem 4 (Lordelo/Aves) – a ampliar 

Esta FD abrangia inicialmente cerca de 285.000 hab.eq, compreendendo o 
subsistema de drenagem de águas residuais de Aves e de Vizela e servindo 
diversas freguesias do concelho de Guimarães e de Santo Tirso (20 %) e a 
totalidade do concelho de Vizela. Com a proposta de alargamento do Sistema 
esta FD passará a integrar as freguesias de Lagares, Vizela (S. Jorge), Vila Fria, 
Penacova, Regilde e Pombeiro de Ribavizela do concelho de Felgueiras e as 
freguesias de Barrosas (S. Estevão) e Lustosa do concelho de Lousada. Assim 
esta FD permitira servir cerca de 14.893 habitantes adicionais face ao 
estabelecido no anterior sistema. 

Frente de Drenagem 5 (Serzedelo) – inalterada 

Esta FD que abrange cerca de 360.000 hab.eq, compreende apenas o 
subsistema de drenagem de Serzedelo e servirá cerca de 70% da população do 
concelho de Guimarães e a freguesia Pedome, do concelho de Vila Nova de 
Famalicão. 

Frente de Drenagem 6 (Rabada) – inalterada 

Esta FD que abrange cerca de 167.000 hab.eq, compreende apenas o 
subsistema de Rabada e servirá diversas freguesias dos concelhos de 
Guimarães, Vila Nova de Famalicão e Santo Tirso.  

Frente de Drenagem 7 (Água Longa) – inalterada 

Esta FD que abrange cerca de 24.400 hab.eq, compreende os subsistemas de 
Leça e de Coronados e servirá parte da população do concelho de Santo Tirso e 
parte da população do concelho de Trofa. 

Frente de Drenagem 8 (Penices) – inalterada 

Esta FD que abrange cerca de 35.000 hab.eq, compreende o subsistema de 
Penices e servirá diversas freguesias dos concelhos de Vila Nova de Famalicão, 
de Barcelos e de Póvoa do Varzim. 

Frente de Drenagem 9 (Agra) – inalterada 

A FD 9 que abrange cerca de 357.000 hab.eq, compreende apenas o 
subsistema de Agra e servirá algumas freguesias do concelho de Guimarães, de 
Vila Nova de Famalicão, de Santo Tirso e de Trofa. 
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Frente de Drenagem 10 (Baixo Ave) – adicional 

A FD 10 é constituída por 3 subsistemas (subsistema do Ave em que se integra 
a ETAR do Ave, subsistema de Laúndos e subsistema de Matosinhos) 
abrangendo cerca de 254.186 habitantes, dos quais 81.733 correspondem a 
população flutuante e cerca de 3.700 correspondem a população equivalente 
industrial. Esta FD irá também tratar os efluentes de 9.124 habitantes do 
concelho da Trofa que inicialmente se destinariam à FD 9. Assim, a FD 10 
servirá as freguesias de Arcos, Árvore, Azurara, Bagunte, Canidelo, Fajozes, 
Ferreiró, Fornelo, Junqueira, Macieira da Maia, Outeiro Maior, Parada, Retorta, 
Rio Mau, Tougues, Tougunha, Touguinhó, Vairão e Vila do Conde do concelho 
de Vila do Conde, as freguesias de A-ver-o-Mar, Argivai, Balazar, Beiriz, Póvoa 
do Varzim e Rates e parte das freguesias de Laúndos, Terroso, Aguçadoura e 
Amorim do concelho da Póvoa do Varzim, e uma pequena parte do concelho da 
Trofa correspondente às freguesias de Alvarelhos e Guidões. 

No caso específico do Subsistema do Ave, serão servidas as freguesias de 
Arcos, Árvore, Azurara, Bagunte, Canidelo, Fajozes, Ferreiró, Fornelo, 
Junqueira, Macieira da Maia, Outeiro Maior, Parada, Retorta, Rio Mau, Tougues, 
Touguinha, Touguinhó, Vairão e Vila do Conde, do concelho de Vila do Conde, 
as freguesias de A-Ver-o-Mar, Aguçadoura, Amorim, Argivai, Balazar, Beiriz, 
Póvoa de Varzim, Rates e Terroso do concelho de Póvoa de Varzim e as 
freguesias de Guidões e Alvarelhos do concelho da Trofa.  

Frente de Drenagem 11 (Baixo Cávado) – adicional 

A FD 11 é constituída por 6 subsistemas abrangendo cerca de 75.461 habitantes 
dos quais 29.184 correspondem a população flutuante A FD 11 servirá todas as 
freguesias do concelho Esposende e parte significativa da zona norte da Póvoa 
do Varzim (freguesias de Estela e Navais e parte das freguesias de Laúndos, 
Terroso, Aguçadoura e Amorim). 

Frente de Drenagem 12 (Alto Cávado) – adicional 

A FD 12 é constituída por 14 subsistemas permitindo servir a maior parte das 
populações dos concelhos de Amares, Terras do Bouro e Vila Verde, num total 
de 62.190 hab.eq, dos quais cerca de 2.885 se considera ser população 
flutuante. 

Frente de Drenagem 13 (Tâmega Basto) – adicional 

A FD 13 compreende 22 subsistemas abrangendo cerca de 31.950 habitantes 
no ano Horizonte de Projecto a que corresponderá 78 % da população do 
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concelho de Cabeceiras de Basto, 59 % da população do concelho de Celorico 
de Basto e 77 % da população prevista para o concelho de Mondim de Basto. 

Frente de Drenagem 14 (Tâmega Amarante) – adicional 

A FD 14 é constituída por 7 subsistemas abrangendo cerca de 91.058 habitantes 
no ano Horizonte de Projecto dos quais 3.085 serão de Celorico de Basto, 4.696 
serão de Felgueiras e os restantes do concelho de Amarante. 

Frente de Drenagem 15 (Sousa) – adicional 

A FD 15 é constituída por 2 subsistemas abrangendo cerca de 61.310 hab.eq 
correspondentes a grande parte dos concelhos de Felgueiras. 

No caso da FD 10, e mais especificamente do Subsistema do Ave que drenará para 
a ETAR do Ave a construir e que servirá, em época alta e para o ano Horizonte de 
Projecto, uma população de 257.557 hab.eq, as redes de interceptores a integrar e a 
construir ou remodelar apresentam-se no Quadro 2.1.1. Este Subsistema contará 
com uma rede de interceptores com 52,7 km de extensão, dos quais 44,7 km serão 
de interceptores a construir ou remodelar e 8,0 km de interceptores a integrar. 
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Quadro 2.1.1 – Descrição da rede de interceptores associada ao Subsistema do Ave 

Designação dos Interceptores Concelho Diâmetro (mm) Extensão(m) 

Interceptor da Ribeira da Granja (1) Vila do Conde 600 2419 

Interceptor da Ribeira da Granja (2) Vila do Conde 600 936 

Interceptor de Pindelo (2) Vila do Conde 315 638 

Interceptor de Vila do Conde (1) Vila do Conde 800 738 

Interceptor de Vila do Conde Norte (1) Vila do Conde 1000 1.914 

Interceptor de A-Ver-o-Mar (1) Póvoa do Varzim 250 1.030 

Interceptor de Retorta (1) Vila do Conde 250 2.883 

Interceptor do Rio Ave - Fase 1 (1) Vila do Conde 500 5.380 

Interceptor do Rio Ave - Fase 2 (1) Vila do Conde 400 6.077 

Interceptor de Tougues (1) Vila do Conde 200 774 

Interceptor de Santagões (1) Vila do Conde 200 753 

Interceptor de Macieira da Maia (1) Vila do Conde 250 2.085 

Interceptor do Rio Este - Fase 1 (1) Vila do Conde 400 6.040 

Interceptor do Rio Este - Fase 2 (1) Vila do Conde 315 4.651 

Interceptor do Rio Este - Fase 3 (1) Póvoa do Varzim 250-315 4.575 

Interceptor de Gandra (1) Vila do Conde 200 1.223 

Interceptor da Ribeira do Carvalhal (1) Vila do Conde 250 939 

Interceptor das Fontainhas (1) Póvoa do Varzim 250 1.668 

CG 21 (3) Vila do Conde 630 579 

CG 20 (3) Vila do Conde 500 589 

CG 19 (3) Vila do Conde 250 1.120 

CG 22 (3) Vila do Conde 315 776 

CG 10 (3) Vila do Conde 600 a 700 1.393 

CG 09 (3) Póvoa do Varzim 400a 600 2.010 

CG 08 (3) Póvoa do Varzim 400a 500 1.036 

CG 07 (3) Póvoa do Varzim 500 520 

Extensão global 52.746 

Nota: (1) – Interceptores a construir; (2) – Interceptores a remodelar; (3) – Interceptores 
existentes  a integrar  
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Tratando-se de um subsistema com uma faixa litoral bastante extensa e uma vez que 
a ETAR do Ave não se irá localizar junto à foz do rio Ave, para além da rede de 
interceptores gravíticos, haverá ainda um conjunto de condutas elevatórias e 
estações elevatórias que permitirão aduzir à ETAR do Ave os efluentes gerados na 
bacia de drenagem considerada para este subsistema. No Quadro 2.1.2 e no Quadro 
2.1.3 apresentam-se as características das condutas elevatórias e das estações 
elevatórias previstas para o Subsistema do Ave. 

A concepção geral do Subsistema do Ave e a implantação geral dos interceptores 
podem ser consultadas no Desenho AII.1 que se apresenta no Anexo II – Peças 
Desenhadas do Plano Geral e Projecto. 

Quadro 2.1.2 – Características das condutas elevatórias associadas ao Subsistema do 
Ave 

Designação Concelho Diâmetro (mm) Extensão (m) 
Conduta elevatória de Vila do Conde (1) Vila do Conde 800 619 

Conduta elevatória  Vila do Conde Norte (1) Vila do Conde 1000 3.337 

Conduta elevatória das Fontainhas (1) Póvoa do Varzim 250 1.668 

CE 05 (2) Póvoa do Varzim 315 186 

CE 04 (2) Póvoa do Varzim 315 304 

CE 09 (2) Vila do Conde 500 830 

CE 03 (2) Póvoa do Varzim 400 1.059 

CE 06 (2) Póvoa do Varzim 600 902 

CE 10 (2) Vila do Conde 365 160 

TOTAL 9.065 
Nota: (1) – Condutas a construir; (2) – Condutas a integrar. 
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Quadro 2.1.3 – Características das estações elevatórias associadas ao Subsistema do 
Ave 

Designação Concelho Qb (l/s) 
Altura de 

elevação (m) 

EE de Pedra Negra (1) Póvoa do Varzim 75 14 

EE de Lagoa (1) Vila do Conde 623 5 

EE do Molhe Sul (1) Vila do Conde 220 20 

EE de Vila do Conde (1) Vila do Conde 200 25 

EE de Fontainhas (1) Póvoa do Varzim 12 16 

EE 09 (2) Vila do Conde 178,5 6,1 

EE 10 (2) Vila do Conde 12 12,8 

EE 04 (2) Póvoa do Varzim 94 10 

EE P2 (2) Póvoa do Varzim 6,5 12 

EE 05 (2) Póvoa do Varzim 205 14 

EE P3 (2) Póvoa do Varzim 2*2 5 

EE 06 (2) Póvoa do Varzim 3*210 12 

EE P1 (2) Póvoa do Varzim 10 10 

Nota: (1) – Estações elevatórias a construir; (2) – Estações elevatórias a integrar 

2.2 JUSTIFICAÇÃO E OBJECTIVOS DO PROJECTO 

Actualmente, grande parte das águas residuais produzidas nas freguesias 
localizadas junto ao litoral dos concelhos da Póvoa do Varzim e de Vila do Conde 
são descarregadas sem qualquer tipo de tratamento, não existindo qualquer infra-
estrutura de tratamento de águas residuais em todo o concelho de Vila do Conde. 

A zona litoral do concelho da Póvoa de Varzim, abrangendo as freguesias em torno 
da sede do Município, dispõe de redes de drenagem, em alguns casos unitárias e 
antigas, sendo o efluente descarregado directamente no mar, não possuindo 
qualquer tipo de tratamento. 

Nas restantes freguesias deste concelho existem somente pequenos troços de rede 
associados a alguns loteamentos que recorrem à instalação de fossas sépticas 
colectivas.  

Ainda no concelho da Póvoa do Varzim, a existência de unidades de tratamento de 
águas residuais verifica-se unicamente nas freguesias de Laúndos e de Terroso, cuja 
capacidade instalada é de, respectivamente, 3.000 hab. e 300 hab., servindo apenas 
parte das freguesias referidas e cujo funcionamento é deficiente. 
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No caso do concelho de Vila do Conde, apenas a zona costeira mais urbana e 
consolidada, nomeadamente as freguesias de Vila do Conde, Azurara, Árvore e 
Mindelo, possui rede de drenagem de águas residuais. A rede existente concentra as 
águas residuais de duas bacias distintas, nos extremos do concelho. A bacia norte 
tem as suas águas residuais concentradas junto ao molhe sul do Porto da Póvoa de 
Varzim, onde afluem também as águas residuais do concelho vizinho, Póvoa de 
Varzim.  

A parte litoral sul do concelho, que abrange a quase totalidade das freguesias de 
Azurara, Árvore, Mindelo, Moreiró, Vila Chã e Labruge, dispõe de um sistema de 
intercepção, a partir do qual os efluentes são concentrados junto à praia de Labruge, 
no limite deste concelho com o concelho de Matosinhos, sendo conduzidos e 
submetidos a tratamento na ETAR Municipal deste concelho vizinho. 

Nas restantes freguesias existem somente pequenos troços de rede associadas a 
alguns loteamentos e que recorrem à instalação de fossas sépticas colectivas. 
Exceptua-se a freguesia de Touguinha, a qual já possui rede de drenagem na zona 
mais consolidada e com maior densidade populacional. 

Assim, verifica-se que nestes concelhos correspondentes ao Alargamento do 
Sistema Multimunicipal de Abastecimento de Água e de Saneamento do Vale do 
Ave, na componente de Saneamento de Águas Residuais, o atendimento às 
populações com sistemas de "saneamento" é muito baixo. 

Neste contexto, a construção da ETAR do Ave visa permitir o tratamento dos 
efluentes de grande parte dos concelhos de Vila do Conde e da Póvoa do Varzim e 
de uma pequena parte do concelho da Trofa, servindo uma população de 257.557 
hab.eq no ano Horizonte de Projecto de 2036.  

Com esta nova infra-estrutura de tratamento pretende-se contribuir para uma 
melhoria da qualidade das águas costeiras na envolvente a Vila do Conde e da 
qualidade da água do rio Ave de modo a garantir o cumprimento, na área de 
abrangência do Projecto, das normas de qualidade das águas superficiais e 
balneares actualmente em vigor. 
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3. ANTECEDENTES – AVALIAÇÃO PRELIMINAR DE 
ALTERNATIVAS DE LOCALIZAÇÃO 

A preceder o desenvolvimento do Projecto da ETAR do Ave foi elaborada pelo 
projectista a Nota Técnica 1 – Definição do Quadro de Referência (DHVFBO, 2007) 
com o objectivo de definir as condições de partida para o desenvolvimento de um 
conjunto de projectos de infraestruturas de tratamento de águas residuais que irão 
integrar o Sistema Multimunicipal de Abastecimento de Água e de Saneamento do 
Vale do Ave. 

No que respeita especificamente à ETAR do Ave, a Nota Técnica 1 – Definição do 
Quadro de Referência, contém a validação dos dados de base definidos no “Estudo 
do Alargamento do Sistema Multimunicipal do Vale do Ave” (Novembro de 2006) e a 
avaliação da área necessária a considerar para a construção da ETAR.  

Na Nota Técnica – Definição do Quadro de Referência foram definidas 
preliminarmente duas hipóteses de localização (ver Desenho 1 do Anexo III – 
Desenhos do EIA) desta nova infra-estrutura a construir, tendo como suporte os 
seguintes critérios: 

� a minimização dos troços dos interceptores a construir para ligação à ETAR, 
tendo em consideração os interceptores já construídos; 

� a maximização da área drenada pelos interceptores; 

� a localização da ETAR num local tão próximo quanto possível do centro de 
massa do sistema de drenagem e tratamento; 

� a proximidade à linha de água receptora das águas residuais tratadas; 

� a inexistência de compromissos urbanísticos em termos de uso do solo para os 
locais indicados. 

Uma vez estabelecidas as duas localizações alternativas foi efectuada uma análise 
multicritério que englobou a consideração de factores técnicos, ambientais e 
económicos com vista a seleccionar qual a alternativa mais vantajosa a desenvolver 
em Projecto para Licenciamento. 
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Assim, foram considerados para efeitos de análise comparativa de alternativas os 
seguintes critérios: 

1. Critérios técnicos e económicos:  

� Proximidade ao rio Ave (considerado como meio receptor das águas residuais 
tratadas); 

� Volume de terraplenagens; 

� Proximidade aos interceptores de adução de águas residuais a tratar. 

2. Critérios ambientais:  

� Afectação de condicionantes ao uso do solo definidas no PDM de Vila do 
Conde; 

� Afectação de solos com boa aptidão agrícola; 

� Afectação de usos actuais do solo; 

� Afectação de receptores sensíveis em termos de ruído; 

� Afectação de receptores sensíveis em termos de qualidade do ar; 

� Proximidade a aglomerados populacionais – afectação da qualidade de vida 
das populações; 

� Afectação de áreas de elevado interesse ecológico; 

� Afectação de valores patrimoniais existentes. 

No Quadro 2.1.1. apresenta-se uma síntese comparativa das duas alternativas de 
localização propostas para a ETAR do Ave, tendo em conta os diversos critérios de 
avaliação analisados. 
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Quadro 2.2.1 – Características das estações elevatórias associadas ao Subsistema do 
Ave 

Alternativa 1 Alternativa 2 

Descrição Geral:  

Área com 3,9 ha, ocupada essencialmente com povoamento 
florestal.  

Acesso a construir com cerca de 1.000 m de extensão. 

Emissário de descarga com cerca de 134 m de extensão. 

Cota da plataforma – 10 m 

Descrição Geral: 

Área com 5,0 ha, ocupada com terrenos agrícolas e 
povoamento florestal.  

Acesso a construir com cerca de 314 m de extensão. 

Emissário de descarga com cerca de 270 m de extensão. 

Cota da plataforma – 15 m 

FACTOR TÉCNICO – ECONÓMICO: PROXIMIDADE AO RIO AVE – EMISSÁRIO DE DESCARGA 

Descrição dos trabalhos efectuados:  

Avaliação da distância entre o limite do local previsto para a ETAR e o rio Ave (estimativa da extensão de emissário 
necessária) 

Fontes de informação utilizadas / informação recolhida:  

Ortofotomapa com a área de implantação e respectiva envolvente e Carta Militar à escala 1:25.000 

Principais aspectos caracterizadores da situação de 
referência (Local de implantação face ao rio Ave): 

 

Principais aspectos caracterizadores da situação de 
referência (Local de implantação face ao rio Ave): 

 

Análise preliminar de condicionantes e situações de 
conflito (impactes perspectivados): 

Afectação de campos agrícolas  

Análise preliminar de condicionantes e situações de 
conflito (impactes perspectivados): 

Afectação de campos agrícolas 

Medidas de minimização aplicáveis: 

Sem minimização 

Medidas de minimização aplicáveis: 

Sem minimização 

Relevância Ambiental dos impactes: 

Impactes sem relevância 

Relevância Ambiental dos impactes: 

Impactes sem relevância 
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FACTOR TÉCNICO – ECONÓMICO: VOLUME DE TERRAPLENAGENS 

Descrição dos trabalhos efectuados: 

Determinação dos volumes de aterro e escavação previstos 
para estabelecer a plataforma à cota 10. 

Descrição dos trabalhos efectuados: 

Determinação dos volumes de aterro e escavação previstos 
para estabelecer a plataforma à cota 15. 

Fontes de informação utilizadas / informação recolhida: 

• Volume previsto de escavação: 43.945 m3 

• Volume previsto de aterro: 35.428 m3 

• Balanço de terras: 8.516 m3 

Fontes de informação utilizadas / informação recolhida: 

• Volume previsto de escavação: 53.544 m3 

• Volume previsto de aterro: 61.660 m3 

• Balanço de terras: 8.116 m3 

Principais aspectos caracterizadores da situação de 
referência: 

Não há elementos a destacar. 

Principais aspectos caracterizadores da situação de 
referência: 

Não há elementos a destacar. 

Análise preliminar de condicionantes e situações de 
conflito (impactes perspectivados): 

Nesta alternativa prevê-se que o balanço de terras seja de 
cerca de 10 000 m3 de material sobrante a transportar a 
destino adequado.  

Análise preliminar de condicionantes e situações de 
conflito (impactes perspectivados): 

Nesta alternativa será necessário 8.116 m3 de material de 
empréstimo de modo a permitir estabelecer a cota 15 para a 
plataforma. Nestas circunstâncias será necessário encontrar 
mancha de empréstimo adequada. Importa referir a existência 
de um depósito de inertes presente na freguesia de Tougues 
que poderá eventualmente suprir esta necessidade. 

Medidas de minimização aplicáveis: 

Poder-se-á utilizar o material sobrante na modulação da 
plataforma de implantação da ETAR, ou seja, utilizar este 
material na modelação dos taludes e na criação de 
pequenos desníveis destinados a promover a drenagem 
adequada das águas pluviais. Nestas circunstâncias poder-
se-á estar na presença de um balanço de terras nulo. 

Medidas de minimização aplicáveis: 

 

Relevância Ambiental dos impactes: 

Impactes Pouco Relevantes 

Relevância Ambiental dos impactes: 

Impactes Pouco Relevantes 

FACTOR AMBIENTAL: ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO – CONDICIONANTES AO USO DO SOLO 

Descrição dos trabalhos efectuados: 

Foi implantada a área de intervenção da ETAR (para as duas alternativas de localização) sobre a Planta de Ordenamento e 
Planta de Condicionantes do Plano Director Municipal de Vila do Conde e quantificadas as áreas de afectação quanto às 
classes de uso do solo e das restrições de utilidade pública e servidões administrativas. 

Fontes de informação utilizadas / informação recolhida: 

Câmara Municipal de Vila do Conde, Plano Director Municipal de Vila do Conde, 1995. 

Principais aspectos caracterizadores da situação de 
referência: 

• Planta de Ordenamento – afectação de cerca de 3,9 ha 

da classe Espaços Não Urbanizáveis – Reserva 

Agrícola Nacional. 

• Planta de Condicionantes - afectação de cerca de 3,9 ha 

de área sujeita ao regime da Reserva Agrícola Nacional. 

Principais aspectos caracterizadores da situação de 
referência: 

• Planta de Ordenamento – afectação de cerca de 2,4 ha 

da classe Espaços Não Urbanizáveis – Reserva Agrícola 

Nacional e de 0,4 ha da classe Espaços Não 

Urbanizáveis – Reserva Ecológica Nacional . 

• Planta de Condicionantes - afectação de cerca de 2,4 ha 

de área sujeita ao regime da Reserva Agrícola Nacional e 

de 0,4 ha de área sujeita ao regime da Reserva Ecológica 

Nacional. O sistema da Reserva Ecológica Nacional 

afectado corresponde a Leitos de Cursos de Água e 

Zonas Ameaçadas pelas Cheias. 
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Análise preliminar de condicionantes e situações de 
conflito: 

• Afectação de solos integrados na Reserva Agrícola 

Nacional, protegidos por lei, nos quais estão proibidas 

todas as acções que destruam ou diminuam as suas 

potencialidades agrícolas. Caso seja concedido o 

estatuto de Interesse Público ao Projecto em análise, o 

mesmo poderá integrar-se no regime de excepções, ao 

abrigo do qual a ETAR poderá ser implantada, mediante 

a obtenção de parecer favorável a um pedido de 

utilização não agrícola às Entidades competentes. 

• Os solos abrangidos pela Reserva Agrícola Nacional 

encontram-se ocupados por uma mancha de eucaliptos. 

Análise preliminar de condicionantes e situações de 
conflito: 

• Afectação de solos protegidos por lei, nos quais estão 

proibidas todas as acções que destruam ou diminuam as 

suas potencialidades agrícolas. Caso seja concedido o 

estatuto de Interesse Público ao Projecto em análise, o 

mesmo poderá integrar-se no regime de excepções, ao 

abrigo do qual a ETAR poderá ser implantada, mediante 

a obtenção de parecer favorável a um pedido de 

utilização não agrícola às Entidades competentes. 

• Afectação de solos sujeitos ao regime da Reserva 

Ecológica Nacional, nos quais estão proibidas operações 

de loteamento, obras de urbanização, construção de 

edifícios, obras hidráulicas, vias de comunicação, aterros, 

escavações e destruição do coberto vegetal. Constituem 

excepção as acções insusceptíveis de prejudicar o 

equilíbrio ecológico nas áreas integradas na REN 

identificadas no anexo IV do Decreto-Lei n.º 180/2006, de 

6 de Setembro, nos termos previstos no anexo V do 

mesmo diploma. Cabe referir que a tipologia do Projecto 

em análise encontra-se prevista no anexo IV do referido 

diploma, sendo referido que a pretensão de construção 

da ETAR pode ser autorizada desde que cumpra 

cumulativamente os seguintes requisitos: a) Não exista 

alternativa de localização económica e tecnicamente 

viável em áreas não integradas na REN; b) Seja 

justificada a necessidade de execução das infra-

estruturas. 

• A afectação de Zonas Ameaçadas pelas Cheias constitui 

um condicionante importante à construção da infra-

estrutura, não só pelo risco de inundação dos órgãos da 

ETAR, como pelo agravamento das condições de 

escoamento das águas em situações de cheia. 

Medidas de minimização aplicáveis: 

Sem minimização prevista 

Medidas de minimização aplicáveis: 

Sem minimização prevista 

Relevância Ambiental dos impactes: 

Impacte negativo pouco relevante 

Relevância Ambiental dos impactes: 

Impacte negativo relevante 
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FACTOR AMBIENTAL: USO ACTUAL DO SOLO 

Descrição dos trabalhos efectuados: 

Levantamento do uso actual do solo para as duas alternativas de localização e foto-interpretação de ortofotomapas 
disponíveis. Quantificação das machas de usos do solo actuais. 

Fontes de informação utilizadas / informação recolhida: 

Levantamento de campo e ortofotomapas disponíveis. 

Principais aspectos caracterizadores da situação de 
referência: 

A análise efectuada considera três tipos de ocupação do solo 

presentes na área de estudo, possuindo as seguintes áreas: 

• Área Florestal (Eucaliptal) com 3,3 ha  

• Área Agrícola (Regadio) com 0,50ha  

• Caminhos Agrícolas 0,1 ha  

Considera-se, assim, que se trata de uma zona onde o 
eucaliptal assume a quase totalidade da área a afectar, 
coexistindo com um espaço de agricultura de regadio. 

 

 

 

 

Principais aspectos caracterizadores da situação de 
referência: 

A análise efectuada considera três tipos de ocupação do solo 

presentes na área de estudo, possuindo as seguintes áreas: 

• Área Florestal (Eucaliptal) com  2,7 ha  

• Área Agrícola (Regadio) com 2,4 ha  

• Caminhos Agrícolas com 0,1 ha  

Considera-se que se trata de uma zona onde a exploração 
agrícola e a exploração florestal assumem uma importância 
bastante similar (no contexto da área de estudo) ocupando 
ambas parcelas aproximadamente correspondentes a metade 
da área de estudo. 

 

Análise preliminar de condicionantes e situações de 
conflito: 

A execução das actividades de construção previstas para a 
implantação do projecto integra-se maioritariamente no 
processo de conversão da ocupação florestal existente numa 
área artificializada. A realização de movimentações de terra, 
de compactação do solo e da obra de construção civil 
necessária para a edificação da infraestrutura e criação dos 
acessos representará um impacte negativo uma vez que 
contribuem para a alteração do uso actual existente. 

Análise preliminar de condicionantes e situações de 
conflito: 

A execução das actividades de construção previstas para a 
implantação do projecto integra-se no processo de conversão 
da ocupação agrícola e florestal existentes numa área 
artificializada. A realização de movimentações de terra, de 
compactação do solo e da obra de construção civil necessária 
para a edificação da infraestrutura e criação dos acessos 
representará um impacte negativo uma vez que contribuem 
para a alteração do uso actual existente, com especial 
destaque para a área agrícola, considerada significativa no 
contexto da análise efectuada. 

Medidas de minimização aplicáveis: 

Sem minimização prevista 

Medidas de minimização aplicáveis: 

Sem minimização prevista 

Relevância Ambiental dos impactes: 

Impacte negativo pouco relevante 

Relevância Ambiental dos impactes: 

Impacte negativo relevante 
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FACTOR AMBIENTAL: RUÍDO 

Descrição dos trabalhos efectuados: 

Para cada alternativa foi avaliada a proximidade da área de implantação da ETAR face a possíveis receptores sensíveis em 
termos de ruído. Admitiu-se um cenário de emissão sonora de 60 dB(A)/m2 para a ETAR. Prospectivaram-se os níveis de 
ruído futuros tendo-se avaliado os resultados obtidos de acordo com a legislação em vigor (RLPS). 

Fontes de informação utilizadas / informação recolhida: 

Consulta do ortofotomapa, levantamento topográfico e bibliografia específica para definição do cenário de emissão. 

Principais aspectos caracterizadores da situação de referência – Localização de receptores sensíveis (ocupação 
urbana): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análise preliminar de condicionantes e situações de 
conflito: 

De acordo com os resultados da aplicação do modelo 
CADNA A, nas condições de emissão definidas constata-se 
que não serão ultrapassados os limites legais em vigor (quer 
em termos de valor limite, quer em termos dos critérios de 
incomodidade) em qualquer das situações de sensibilidade 
analisadas. 

Análise preliminar de condicionantes e situações de 
conflito: 

De acordo com os resultados da aplicação do modelo CADNA 
A, nas condições de emissão definidas constata-se que serão 
ultrapassados os limites legais em vigor (em termos dos 
critérios de incomodidade) nos receptores sensíveis situados 
no limite Norte do aglomerado populacional de Povoação. 

Medidas de minimização aplicáveis: 

Sem relevância 

Medidas de minimização aplicáveis: 

Canopiamento dos equipamentos mais ruidosos e/ou um 
adequado isolamento sonoro da fachada dos edifícios que vão 
integrar esses equipamentos. 

Relevância Ambiental dos impactes: 

Impactes sem relevância 

Relevância Ambiental dos impactes: 

Impactes negativos relevantes 
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FACTOR AMBIENTAL: QUALIDADE DO AR 

Descrição dos trabalhos efectuados: 

Estimativa das concentrações no ar ambiente de metilmercaptanos e ácido sulfídrico a partir da unidade de tratamento de 
odores para cada uma das localizações alternativas. 

Fontes de informação utilizadas / informação recolhida: 

Consulta de bibliografia para estimar as emissões à saída do sistema de tratamento de odores. 

 

Principais aspectos caracterizadores da situação de 
referência: 

Proximidade ao aglomerado de Tougues (± 350 m). 

 

Principais aspectos caracterizadores da situação de 
referência: 

Proximidade ao aglomerado de Povoação (± 150 m). 

Análise preliminar de condicionantes e situações de 
conflito (impactes perspectivados): 

Os resultados da modelação preliminar apontam para 
valores inferiores a qualquer dos limites de reconhecimento 
para os compostos odoríferos, em todo o domínio de análise 
(12 km2).  

Análise preliminar de condicionantes e situações de 
conflito (impactes perspectivados): 

Os resultados da modelação preliminar apontam para valores 
inferiores a qualquer dos limites de reconhecimento para os 
compostos odoríferos, em todo o domínio de análise (12 km2). 

Medidas de minimização aplicáveis: 

Sem minimização prevista 

Medidas de minimização aplicáveis: 

Sem minimização prevista 

Relevância Ambiental dos impactes: 

Impactes sem relevância 

Relevância Ambiental dos impactes: 

Impactes sem relevância 

FACTOR AMBIENTAL: QUALIDADE DE VIDA DAS POPULAÇÕES 

Descrição dos trabalhos efectuados: 

• Análise de fotografia aérea. 

• Reconhecimento de campo. 

• Análise de dados estatísticos. 

Fontes de informação utilizadas / informação recolhida: 

• Levantamentos de campo. 

• Informação do Instituto Nacional de Estatística. 

• Fotografia aérea à escala 1:10.000. 

Principais aspectos caracterizadores da situação de 
referência: 

• O local de implantação da ETAR situa-se a cerca de 375 

m do lugar de Tougues e a cerca de 625 m do lugar de 

Povoação.. Estes aglomerados desenvolvem-se ao 

longo das vias rodoviárias locais, com uma matriz de 

ocupação urbana assente, maioritariamente, em 

moradias unifamiliares dotadas de quintais e 

logradouros, assim como de alguns edifícios 

plurifamiliares de cérceas baixas.  

• De acordo com os instrumentos de gestão territorial em 

vigor para o concelho de Vila do Conde as áreas de 

expansão urbana destes aglomerados envolvem os 

núcleos e eixos já consolidados, restringindo-se aos 

interstícios ainda não ocupados. Existem algumas zonas 

industriais situadas na envolvente da área de 

implantação da ETAR. 

Principais aspectos caracterizadores da situação de 
referência: 

• O local de implantação da ETAR situa-se a cerca de 250 

m do lugar de Tougues e a cerca de 125 m do lugar de 

Povoação.. Estes aglomerados desenvolvem-se ao longo 

das vias rodoviárias locais, com uma matriz de ocupação 

urbana assente, maioritariamente, em moradias 

unifamiliares dotadas de quintais e logradouros, assim 

como de alguns edifícios plurifamiliares de cérceas 

baixas.  

• De acordo com os instrumentos de gestão territorial em 

vigor para o concelho de Vila do Conde as áreas de 

expansão urbana destes aglomerados envolvem os 

núcleos e eixos já consolidados, restringindo-se aos 

interstícios ainda não ocupados. Existem algumas zonas 

industriais situadas na envolvente da área de implantação 

da ETAR. 
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• Na freguesia de Tougues assumem importância a 

agricultura, a produção de lacticínios e a pequena 

indústria e comércio. 

• O quadro de qualidade de vida local é marcado pela 

ruralidade da freguesia, pela reduzida oferta de 

equipamentos colectivos e de serviços de apoio, 

obrigando as populações a deslocar-se aos 

aglomerados de nível hierárquico superior para aceder a 

determinados bens e serviços mais raros. 

• A rede viária local caracteriza-se por apresentar perfis 

transversais relativamente reduzidos pelo facto de 

assumirem a função de distribuição local aos vários 

lotes residenciais. 

• Na freguesia de Tougues assumem importância a 

agricultura, a produção de lacticínios e a pequena 

indústria e comércio. 

• O quadro de qualidade de vida local é marcado pela 

ruralidade da freguesia, pela reduzida oferta de 

equipamentos colectivos e de serviços de apoio, 

obrigando as populações a deslocar-se aos aglomerados 

de nível hierárquico superior para aceder a determinados 

bens e serviços mais raros. 

• A rede viária local caracteriza-se por apresentar perfis 

transversais relativamente reduzidos pelo facto de 

assumirem a função de distribuição local aos vários lotes 

residenciais. 

Análise preliminar de condicionantes e situações de 
conflito (impactes perspectivados): 

Na fase de construção não serão expectáveis impactes 
significativos sobre a qualidade de vida das populações 
residentes nos aglomerados de Tougues e Povoação, 
nomeadamente a nível do ruído, pelo facto de se situarem a 
uma distância superior aos 150/200 m do local da obra. 
Todavia, poder-se-á assistir a alguma degradação das 
condições do pavimento das vias locais como consequência 
do transporte de veículos e maquinaria pesada. 

 

Análise preliminar de condicionantes e situações de 
conflito (impactes perspectivados): 

Na fase de construção poderão ser expectáveis impactes 
significativos sobre a qualidade de vida das populações 
residentes nos aglomerados de Tougues e Povoação, 
nomeadamente a nível do ruído, pelo facto de se situarem a 
uma distância inferior aos 150/200 m do local da obra. Poder-
se-á assistir a alguma degradação das condições do 
pavimento das vias locais como consequência do transporte 
de veículos e maquinaria pesada. 

Medidas de minimização aplicáveis: 

A degradação dos pavimentos das vias rodoviárias locais 
associada ao tráfego de veículos afectos à obra deverá ser 
imputada aos empreiteiros, devendo os mesmos assegurar a 
reposição das condições originais das vias no final da obra. 

Medidas de minimização aplicáveis: 

A degradação dos pavimentos das vias rodoviárias locais 
associada ao tráfego de veículos afectos à obra deverá ser 
imputada aos empreiteiros, devendo os mesmos assegurar a 
reposição das condições originais das vias no final da obra. 

Relevância Ambiental dos impactes: 

Impactes sem relevância 

Relevância Ambiental dos impactes: 

Impactes sem relevância 

FACTOR AMBIENTAL: ASPECTOS ECOLÓGICOS – AFECTAÇÃO DE ÁREAS SENSÍVEIS 

Descrição dos trabalhos efectuados: 

Avaliação da interferência de cada Alternativa com áreas sensíveis em termos ecológicos de acordo com o DL 69/2000. 

Fontes de informação utilizadas / informação recolhida: 

Informação cedida pelo ICNB. 

Principais aspectos caracterizadores da situação de referência: 

Nenhuma das alternativas se situa na proximidade de qualquer área sensível identificada. 

Análise preliminar de condicionantes e situações de conflito (impactes perspectivados): 

Não aplicável 

Medidas de minimização aplicáveis: 

Não aplicável 

Relevância Ambiental dos impactes: 

Sem impactes detectados 

Relevância Ambiental dos impactes: 

Sem impactes detectados 
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FACTOR AMBIENTAL: ASPECTOS PATRIMONIAIS 

Descrição dos trabalhos efectuados:  

Pesquisa bibliográfica e documental e trabalho de campo de prospecção arqueológica sistemática. 

Fontes de informação utilizadas / informação recolhida: 

• Manancial bibliográfico – Inventários Patrimoniais de organismos públicos (Endovélico do Instituto Português de 

Arqueologia; Base de dados do Instituto Português do Património Arquitectónico e Arqueológico, base Thesaurus da 

Direcção Geral de Edifícios e Monumentos Nacionais); Bibliografia especializada; Instituições públicas ou privadas com 

colecções de arqueologia e um papel interventivo ao nível do património local; Planos de ordenamento e gestão do 

território; Projectos de investigação e processos de avaliação de impactes existentes na região. 

• Suporte cartográfico – na escala 1:25.000 folha 96 e 97 da CMP, IGeoE 

• Observação do terreno 

Principais aspectos caracterizadores da situação de 
referência: 

Não foram identificados em pesquisa documental elementos 
de interesse patrimonial na área de estudo. O arqueossítio 
localizado nas imediações da área de implantação da ETAR 
(a necrópole de Tougues, referida em bibliografia) não é 
reconhecível através de vestígios arqueológicos à superfície 
do terreno. 

 

 

 

 

 

 

 

São muito abundantes os fragmentos de cerâmica 
incaracterísticos dispersos pelos terrenos agrícolas, não 
constituindo, no entanto, uma jazida arqueológica, 
correspondem antes à deposição de detritos domésticos nos 
solos, prática tradicional de adubação. Também se assinala 
a existência de uma entulheira com materiais de construção 
de cariz rústico. 

Os muros de divisão de propriedade são muito frequentes. 

Principais aspectos caracterizadores da situação de 
referência: 

Não foram identificados em pesquisa documental elementos 
de interesse patrimonial na área de estudo. 

São muito abundantes os fragmentos de cerâmica 
incaracterísticos dispersos pelos terrenos agrícolas, mas que 
não constituem uma jazida arqueológica, correspondem antes 
à deposição de detritos domésticos nos solos, prática 
tradicional de adubação.  

Foi identificado um marco em granito, actualmente anepígrafo, 
mas que poderia conter inscrição (coordenada de localização 
524512-4579225 UTM ED50). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Os muros de divisão de propriedade são muito frequentes. 

Análise preliminar de condicionantes e situações de 
conflito: 

• Destruição de muros de divisão de propriedade. 

• Existência de entulheira de materiais de construção 

rústicos, que à partida não terão relação com contextos 

arqueológicos no subsolo, mas carece de confirmação. 

• Sítio arqueológico nas imediações, sem corroboração 

possível através de vestígios de superfície. 

Análise preliminar de condicionantes e situações de 
conflito: 

• Destruição de muros de divisão de propriedade. 

• Possível interferência com marco de propriedade. 

Medidas de minimização aplicáveis: 

• Acompanhamento arqueológico de obra, verificando a 

eventual pertinência arqueológica da área de entulheira 

Medidas de minimização aplicáveis: 

• Acompanhamento arqueológico de obra. 

• Deslocação do marco de propriedade após registo in situ 
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existente. 

• A existência de contextos arqueológicos associados, 

preservados no subsolo pode fundamentar a aplicação 

de medidas específicas, como a escavação e o registo 

adequado. 

(memória descritiva, registo fotográfico). 

Relevância Ambiental dos impactes: 

Impacte negativo pouco relevante 

Relevância Ambiental dos impactes: 

Impacte negativo pouco relevante 

Tal como é apresentado na Nota Técnica 1 – Definição do Quadro de Referência a 
Alternativa de localização 2 foi abandonada essencialmente por critérios preliminares 
de carácter ambiental e de qualidade de vida das populações, nomeadamente no 
que respeita ao afastamento mínimo exigido face a aglomerados populacionais ou 
habitações, fundamentalmente devido a impactes associados aos níveis de ruído 
esperados para a fase de exploração da ETAR. 
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4. LOCALIZAÇÃO DO PROJECTO 

4.1 IDENTIFICAÇÃO DA LOCALIZAÇÃO DO PROJECTO 

O local previsto para a ETAR do Ave situa-se no distrito do Porto, no concelho de 
Vila do Conde e na freguesia de Tougues, distando cerca de 100 m do rio Ave, que 
constitui o meio receptor para as águas residuais tratadas provenientes desta ETAR.  

A área destinada à implantação da ETAR possuiu uma ocupação maioritariamente 
florestal, sendo a envolvente ocupada por terrenos agricultados. 

As principais características deste local são as seguintes: 

� Possui uma área de cerca de 3,84 ha. 

� Encontra-se limitado a Norte Este e Oeste pelo rio Ave, e a Sul pela povoação de 
Tougues.  

� Possui uma área com cotas que variam entre 6 e 14, com uma ocupação do solo 
constituída, quase na totalidade por exploração florestal – fundamentalmente 
eucalipto. 

Para aceder ao local será remodelado um acesso com uma extensão de cerca de 
830 m para ligação à EM 528-1 (Desenho 2 do Anexo III – Desenhos do EIA). 

4.2 IDENTIFICAÇÃO DE ZONAS SENSÍVEIS 

A área de implantação do Projecto não incide em áreas sensíveis definidas no artigo 
2º do Decreto Lei nº 69/2000 de 3 de Maio, com as alterações introduzidas pelo 
Decreto-Lei nº 197/2005 de 8 de Novembro, enquadráveis nas seguintes categorias: 

� Áreas protegidas, classificadas ao abrigo do Decreto-Lei nº 19/93, de 23 de 
Janeiro, com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei nº 227/98 de 17 de 
Julho. 

� Sítios de Interesse Comunitário e Zonas de Protecção Especial (Rede Natura 
2000) classificadas nos termos do Decreto-Lei nº 140/99, de 24 de Abril. 

� Áreas de protecção dos monumentos nacionais e dos imóveis de interesse 
público definidas nos termos da Lei nº 13/85, de 6 de Julho. 

O local previsto para a implantação da ETAR do Ave, emissário de descarga e 
acesso a remodelar não é também abrangido pela Zona Vulnerável de Esposende – 
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Vila do Conde tal como é referida no Anexo da Portaria nº 833/2005 de 16 de 
Setembro. 

4.3 PLANOS DE ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E CLASSES DE 
ESPAÇOS DE USO ENVOLVIDAS 

Os instrumentos de gestão territorial em vigor na área de intervenção são os 
seguintes: 

� Plano de Bacia Hidrográfica do rio Ave, aprovado pelo Decreto Regulamentar n.º 
19/2002, de 20 de Março. 

� Plano Regional de Ordenamento Florestal da Área Metropolitana do Porto e Entre 
Douro e Vouga, aprovado pelo Decreto Regulamentar n.º 42/2007, de 10 de Abril. 

� Plano Director Municipal de Vila do Conde, ratificado pela Resolução do 
Conselho de Ministros n.º 166/95, de 12 de Dezembro.  

De referir, ainda, que se encontra em elaboração a revisão do Plano Director 
Municipal de Vila do Conde, estando igualmente em elaboração o Plano Regional de 
Ordenamento do Território do Norte. 

Sem prejuízo da leitura da análise apresentada no descritor Ordenamento do 
Território, importa referir que as áreas onde será desenvolvido o projecto da ETAR 
do Ave e o respectivo projecto complementar estão classificadas na Planta de 
Ordenamento do Plano Director Municipal de Vila do Conde como Espaços Não 
Urbanizáveis – Reserva Agrícola Nacional e Espaços Não Urbanizáveis – Reserva 
Ecológica Nacional. 

4.4 CONDICIONANTES, SERVIDÕES E RESTRIÇÕES DE UTILIDADE 
PÚBLICA 

Sem prejuízo da leitura da análise apresentada no descritor Ordenamento do 
Território, importa referir que as condicionantes identificadas na área de intervenção 
do projecto da ETAR do Ave e respectivo projecto complementar dizem respeito a 
áreas sujeitas ao regime da Reserva Agrícola Nacional, Reserva Ecológica Nacional 
e Domínio Público Hídrico. 

4.5 EQUIPAMENTOS E INFRAESTRUTURAS AFECTADAS PELO PROJECTO 

Não se perspectiva a afectação de equipamentos e infra-estruturas na área de 
intervenção do projecto da ETAR do Ave e respectivo projecto complementar. 
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5. DESCRIÇÃO DO PROJECTO 

5.1 BASES DE DIMENSIONAMENTO E CARACTERIZAÇÃO DA AFLUÊNCIA À 
ETAR 

A estimativa da população a servir pela ETAR do Ave foi efectuada tendo como base 
a informação constante do “Alargamento do Sistema Multimunicipal de 
Abastecimento de Água e de Saneamento do Vale do Ave – Volume II – Subsistema 
de Águas Residuais”, adiante designado por “Estudo Geral”, que tomou em 
consideração os seguintes elementos de base:  

� XIII Recenseamento Geral da População (Censos 1991); 

� XIV Recenseamento Geral da População (Censos 2001); 

� O Estudo “Projecções de População Residente – Portugal NUTES II” INE – 2004. 

Neste estudo, as técnicas utilizadas para as projecções demográficas da população 
residente apresentadas tiveram por base cálculos estatísticos sobre os dados 
disponíveis, situando-se fundamentalmente no campo das hipóteses matemáticas 
(da estatística clássica). 

Tendo este estudo como ponto de partida a informação foi posteriormente validada 
pela DHVFBO no âmbito da elaboração da Nota Técnica 1 – Definição do Quadro de 
Referência (DHVFBO, 2007). 

De acordo com o estudo de validação efectuado, reconhecendo que existem grandes 
dificuldades na projecção de populações de dimensão reduzida (freguesias), conclui-
se que a metodologia proposta no “Estudo Geral” apresenta resultados aceitáveis em 
termos de estimativa da população doméstica a servir, na medida em que as taxas 
de variação estimadas enquadram-se dentro dos intervalos de crescimento 
esperados para a região em causa. 

No que respeita à população flutuante a análise efectuada, no “Estudo Geral”, 
considerou a população flutuante associada à componente residencial e associada à 
componente hoteleira, tendo considerado como significativa a população flutuante 
nos concelhos de Póvoa de Varzim e Vila do Conde que virão a ser servidos pela 
ETAR do Ave (cerca de 34 %). 

No processo de validação da informação de base considerou-se que a metodologia 
utilizada para estimar a população flutuante na área em estudo se encontrava 
adequada na medida em que por um lado faz a diferenciação entre o litoral e o 
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interior e por outro a distinção entre a população flutuante associada às residência 
secundárias e associada à componente hoteleira. 

Em termos de contribuição industrial, segundo o Estudo Geral não existiriam 
contribuições industriais significativas nas quatro frentes de drenagem em estudo. No 
entanto, a AdAve, por intermédio do INE, realizou um levantamento das indústrias 
existentes nos concelhos drenantes para as ETAR previstas.  

Assim, no âmbito da Nota Técnica 1, foram estimadas as contribuições volumétricas 
e as cargas poluentes veiculadas pelas águas residuais produzidas pelas indústrias a 
ligar às respectivas ETAR. 

No caso particular da ETAR do Ave constata-se que o efluente industrial a aduzir a 
esta ETAR representa, em termos de população equivalente a servir, cerca de 17 % 
do total estimado em termos de época baixa. 

Finalmente, os dados que serviram de base ao dimensionamento da ETAR do Ave, 
em termos de população, caudais e cargas poluentes, são os indicados no Quadro 
5.1.1 correspondentes aos valores apresentados na Nota Técnica 1 – “Definição do 
Quadro de Referência” acrescidos da população doméstica do concelho da Trofa que 
virá a ser servida pela ETAR do Ave contrariamente à utilização da ETAR de Agra 
(destino inicialmente previsto para as águas residuais provenientes das freguesias de 
Alvarelhos e Guidões do concelho da Trofa).  

Neste quadro apresentam-se os valores estimados para o ano de arranque (HP0), 
para o ano de Horizonte de Projecto (HP26) e para o ano durante o qual se dará o 
maior incremento em termos de ligação das infra-estruturas de drenagem à ETAR 
(HP3). 

Para esta ETAR, uma vez que a contribuição da população flutuante representa 
cerca de 34 % da população doméstica servida, considerou-se adequado segregar a 
informação em época baixa e época alta (correspondente neste caso aos três meses 
de verão, tal como definido no Estudo Geral).  
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Quadro 5.1.1 – Características da afluência das águas residuais brutas à ETAR do Ave 

EB EA EB EA EB EA

EB EA EB EA EB EA

(hab.eq.) 52.277 79.207 145.786 220.138 152.656 226.306

(hab.eq.) 10.702 10.702 29.845 29.845 31.251 31.251

(hab.eq.) 62.979 89.909 175.631 249.982 183.907 257.557

EB EA EB EA EB EA

Doméstico Qmédio (m3/d) 6.884 10.206 19.001 28.169 19.897 29.496

Industrial Qmédio (m3/d) 1.572 1.572 4.383 4.383 4.590 4.590

Qmédio (m3/d) 10.521 14.839 29.085 41.003 30.456 42.935

Qponta (m3/h) 788 1.053 2.097 2.811 2.193 2.941

EB EA EB EA EB EA

CQO (kg/d) 6.901 10.455 19.244 29.058 20.151 29.872

CBO5 (kg/d) 3.137 4.752 8.747 13.208 9.159 13.578

SST (kg/d) 3.659 5.544 10.205 15.410 10.686 15.841

Nkj (kg/d) 627 950 1.749 2.642 1.832 2.716

P-total (kg/d) 94 143 262 396 275 407

CQO (kg/d) 1.413 1.413 3.939 3.939 4.125 4.125

CBO5 (kg/d) 422 422 1.178 1.178 1.233 1.233

SST (kg/d) 332 332 926 926 970 970

Nkj (kg/d) 128 128 358 358 375 375

P-total (kg/d) 20 20 54 54 57 57

CQO (kg/d) 8.313 11.868 23.183 32.998 24.276 33.997

CBO5 (kg/d) 3.559 5.175 9.925 14.386 10.392 14.811

SST (kg/d) 3.992 5.877 11.131 16.336 11.656 16.811

Nkj (kg/d) 756 1.079 2.108 3.000 2.207 3.091

P-total (kg/d) 114 162 317 451 332 464

EB EA EB EA EB EA

CQO (mg/l) 790 800 797 805 797 792

CBO5 (mg/l) 338 349 341 351 341 345

SST (mg/l) 379 396 383 398 383 392

Nkj (mg/l) 72 73 72 73 72 72

P-total (mg/l) 11 11 11 11 11 11

HP 0 HP 26
PARÂMETRO

HP 0 HP 26
PARÂMETRO

HP 3

HP 3

ORIGEM

ORIGEM
HP 0 HP 26

HP 0 HP 26
ORIGEM PARÂMETRO

Industrial

TOTAL

CAUDAIS

HP 0 HP 26

2010 2036

HP 3

2013

HP 3

HP 3

CONCENTRAÇÕES

TOTAL

CARGAS

ETAR DO AVE (FD10)

HORIZONTES DE PROJECTO

POPULAÇÃO Doméstica

Doméstica

Industrial

TOTAL

 
NOTA: 

EB – Época baixa; EA – Época alta 
CQO – carência química de oxigénio 
CBO5 – carência bioquímica de oxigénio 
SST – sólidos suspensos totais 
Nkj – azoto Kjeldahl (azoto orgânico e amoniacal) 
P-total – fósforo total 
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5.2 DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE TRATAMENTO DA ETAR DO AVE 

5.2.1 Considerações iniciais 

Tendo em consideração as condições de afluência estimadas para o ano Horizonte 
do Projecto, a ETAR do Ave está dimensionada para tratar os efluentes 
correspondentes a um equivalente populacional de 257 557 hab.eq., se se tiver em 
conta a contribuição da população flutuante (época alta), e de 183 907 hab.eq., se 
se excluir essa contribuição (época baixa). 

O esquema de tratamento preconizado para a presente ETAR desenvolve-se 
segundo três linhas e está dimensionado, quer em termos hidráulicos, quer em 
termos processuais, para o ano Horizonte de Projecto. Baseia-se num sistema de 
tratamento biológico por lamas activadas operado em regime de arejamento 
convencional, em três reactores biológicos com a configuração de vala de oxidação 
de geometria circular cujo sistema de arejamento consiste em difusores de bolha 
fina. O esquema de tratamento desenvolvido é o que se afigura mais vantajoso, quer 
em termos económicos, quer em termos operacionais, se se tiver em consideração o 
quantitativo populacional a servir, a variação nas condições de afluência entre os 
períodos de época baixa e época alta, entre o ano zero e o ano Horizonte de 
Projecto, e o quadro normativo aplicável à descarga das águas residuais da ETAR do 
Ave. No Anexo II – Desenhos do Plano Geral e Projecto apresenta-se o lay-out geral 
da ETAR, o traçado do acesso à ETAR e do emissário de descarga. 

5.2.2 Descrição do sistema de tratamento da fase líquida 

5.2.2.1 Tratamento preliminar e decantação primária 

No que se refere à fase líquida, o esquema de tratamento concebido é composto por 
uma elevação inicial em dois estágios de parafusos de Arquimedes, cada um com 
2 (+1) parafusos e pelas operações unitárias de gradagem grossa (40 mm) e fina 
com tamisadores de tambor filtrante (3 mm) em 2 canais. A remoção de areias, óleos 
e gorduras é realizada em 3 desarenadores/desengorduradores rectangulares com 4 
arejadores submersíveis em cada órgão para promover a flotação de óleos e 
gorduras e com extracção de areias por air-lift. De seguida a água residual é 
encaminhada para 3 órgãos de decantação primária do tipo lamelar de planta 
quadrada. 

Os decantadores primários foram dimensionados para uma carga hidráulica ao 
caudal máximo de 12 m3/m2.h, considerando a área ocupada com lamelas, o que 
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resultou em três órgãos com um comprimento e largura de 10,8 m. A profundidade 
líquida considerada para este tipo de decantadores lamelares foi de 5,3 m. 

O caudal de efluente clarificado será controlado através de um medidor de caudal 
electromagnético a jusante do qual se encontrará instalada a caixa de repartição de 
caudal para as 3 linhas do tratamento biológico. 

5.2.2.2 Tratamento biológico 

Após a decantação primária a água residual é repartida para 3 linhas independentes 
de tratamento biológico que ocorre em valas de oxidação (tanques de arejamento) de 
planta circular, cada uma com oxigenação proporcionada por duas zonas arejadas 
através de 3 (+1) sobrepressores de êmbolos rotativos e de difusores de bolha fina. 
20 % do volume das valas de oxidação é dedicado a pré-desnitrificação para 
conversão dos nitratos em azoto molecular. Para evitar fenómenos de bulking, 
prevê-se 1 tanque de contacto anóxico (selector) a montante de cada tanque de 
arejamento, por onde passa o efluente primário juntamente com uma parte das 
lamas em recirculação. A restante fracção das lamas recirculadas são enviadas 
directamente para os tanques de pré-desnitrificação.  

Para a separação da biomassa da fase líquida, prevê-se a construção de 3 
decantadores de planta circular com um diâmetro de 41,0 m. Cada órgão será 
equipado com uma ponte raspadora com raspador de fundo para lamas secundárias 
e raspador de superfície para remoção de escumas. 

O efluente secundário é posteriormente reunido numa das caixas de saída de um 
dos decantadores, sendo depois encaminhado para as operações de 
microtamisação/desinfecção do efluente. 

A partir dos poços de bombagem dos decantadores secundários far-se-á a 
recirculação de parte das lamas biológicas para os reactores biológicos enquanto a 
restante fracção será removida do sistema sofrendo o tratamento adequado. 

As escumas biológicas removidas dos decantadores secundários serão bombeadas 
para os órgãos de desarenamento/desengorduramento. 

5.2.2.3 Tratamento terciário 

Todo o efluente da decantação secundária é filtrado através de 2 microtamisadores e 
posteriormente desinfectado em 2 canais UV, sendo parte bombeado e reutilizado na 
ETAR como água de serviço. 

Assim, antes da etapa de desinfecção, o efluente secundário passa por uma etapa 
de filtração por microtamisação instalada em canal de betão, para redução da 
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concentração de sólidos em suspensão, facto essencial à boa eficiência do sistema 
de desinfecção a jusante, tendo-se em conta os objectivos de qualidade impostos 
(i.e., < 2 000 NMP/100ml). O efluente tamisado deverá possuir uma concentração 
máxima de sólidos em suspensão de 20 mg/l. 

A concepção do sistema de desinfecção é desenvolvida de forma a garantir um grau 
de desinfecção mínimo correspondente a uma qualidade de descarga com valores 
de coliformes fecais inferiores a 2 000 NMP/100ml. 

5.2.2.4 Produção de água de serviço 

Após a operação de filtração/desinfecção, uma parcela da água será reutilizada 
(após desinfecção adicional) para usos compatíveis (água de serviço), como por 
exemplo, rega dos espaços verdes, água para lavagem de pavimentos e 
equipamentos, diluição das soluções de polímero, etc. 

A qualidade mínima exigida para a água para rega no que respeita aos coliformes 
fecais é de 100 NMP/100ml. Deste modo o grau de desinfecção atingido pelo 
efluente à saída do sistema de microtamisação/desinfecção não é compatível com o 
uso para rega. Torna-se assim necessário proceder a uma afinação final apenas do 
efluente a reutilizar como água de serviço na ETAR. 

A água tratada, e que virá a ser utilizada como água de serviço é bombeada por 
1 (+1) bombas centrífugas submersíveis para um tanque de armazenamento de 
efluente tratado com 230 m3. 

A partir deste tanque de armazenamento, o efluente tratado será pressurizado por 
um grupo hidropressor e será desinfectado num sistema compacto de desinfecção 
por UV em tubagem, garantindo-se deste modo um grau de desinfecção com valores 
de coliformes fecais inferiores a 100 NMP/100 ml, permitindo a reutilização do 
efluente para os usos referidos. 

5.2.3 Descarga do efluente tratado 

O efluente tratado na ETAR do Ave será descarregado no rio Ave através de um 
emissário de descarga com origem na ETAR. 

O projecto do emissário de descarga é parte integrante do Projecto desenvolvido 
para a ETAR. Este emissário terá cerca de 134 m de extensão e 1.200 mm de 
diâmetro de conduta. A localização do emissário encontra-se representada no 
Desenho 2 do Anexo III – Desenhos do EIA. 
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5.2.4 Descrição do sistema de tratamento da fase sólida 

5.2.4.1 Espessamento de lamas 

O tratamento da fase sólida inicia-se com o espessamento gravítico das lamas 
primárias em 2 órgãos circulares, com 10 m de diâmetro e 4,2 m de profundidade 
periférica atingindo as lamas espessadas uma concentração da ordem dos 
6 % MS (p/v). 

No que respeita às lamas biológicas, extraídas dos poços de recirculação de lamas, 
a etapa de espessamento é mecânica através de 2 tambores de espessamento de 
capacidade hidráulica igual a 75 m3/h, durante 12 h/d, 5 d/semana. A concentração 
da lamas biológicas espessadas será da ordem dos 6 % MS (p/v). 

A mistura das lamas primárias espessadas e das lamas biológicas espessadas 
ocorre no tanque de lamas mistas cujo volume é igual 360 m3, após a qual se 
procede à elevação das lamas mistas para a etapa de digestão anaeróbia. 

5.2.4.2 Digestão de lamas 

Tendo em consideração a produção de lamas espessadas (primárias e biológicas) 
que se estima, no ano Horizonte de Projecto, em época alta de 18 051 kg/dia 
correspondentes a um caudal de 301 m3/dia, será necessário um volume de digestão 
total de 5 927 m3. Preconiza-se por isso a instalação de dois digestores de 15 m de 
diâmetro e 16,65 m de altura cilíndrica, e 0,5 m de altura cónica, com um bordo livre 
de 1,2 m, possuindo um volume útil unitário de 2 972 m3. 

Assim, as lamas mistas espessadas (juntamente com os O&G provenientes do 
tratamento preliminar) são alimentadas em linha aos 2 digestores anaeróbios 
operados em alta carga, em regime mesófilo (35 ºC) e com agitação mecânica 
(através de um electroagitador mecânico tipo SCABA da ABS), após o que são 
recolhidas num tanque de armazenamento de lamas digeridas, a partir do qual se 
alimenta a etapa de desidratação mecânica realizada em 2 centrífugas.  

5.2.4.3 Desidratação das lamas digeridas 

Tendo-se como base a produção de lamas digeridas (12 505 kg MS/d e 
8 164 kg MS/d, para as épocas alta e baixa, respectivamente) e um funcionamento 
da etapa de desidratação idêntico e simultâneo ao da etapa de espessamento 
mecânico no ano Horizonte de Projecto, isto é, de 12 h/d, 5 d/semana em época alta 
e 8 h/d, 5 d/semana em época baixa, são consideradas 2 centrífugas de alto 
rendimento com uma capacidade instalada de 18 m3/h alimentadas com lamas a 
6 %MS. O grau de desidratação expectável para os equipamentos situar-se-á nos 
28 %MS (p/v). 
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A produção média diária de lamas desidratadas nas condições médias do ano 
Horizonte de Projecto é igual a 11 880 kg MS/d e 7 756 kg MS/d respectivamente 
em época alta e época baixa. Os caudais de lama correspondentes a cada época 
são respectivamente 42,4 m3/d e 27,7 m3/d. 

Por fim as lamas desidratadas são armazenadas em 2 silos de lamas, com volume 
unitário igual a 150 m3, de fundo plano e com sem-fim extractor. Para o Horizonte de 
Projecto a autonomia de armazenamento é de cerca de 7 dias em época alta, sendo 
posteriormente conduzidas a destino final. 

5.2.5 Produção de biogás e recuperação de energia 

Nos digestores a fracção volátil das lamas espessadas é parcialmente convertida em 
biogás (i.e., mistura de metano e dióxido de carbono). Este processo de conversão 
tem uma cinética de primeira ordem com uma constante de velocidade de 0,1 d-1.  

Para um tempo de retenção hidráulico de 20 dias e um funcionamento em estado 
estacionário, prevê-se a eliminação duma fracção próxima dos 45 % dos sólidos 
voláteis presentes inicialmente nas lamas. 

O biogás produzido na digestão – 4 992 Nm3/d e 3 861 Nm3/d, para as épocas alta e 
baixa, respectivamente – será armazenado num gasómetro de capacidade unitária 
igual a 2 200 m3, sendo utilizado no processo de produção de energia e aquecimento 
das lamas. A capacidade de armazenamento de biogás corresponderá a cerca de 
44 % da produção diária no ano Horizonte de Projecto. 

, sendo utilizado no processo de produção de energia e aquecimento das lamas. A 
capacidade de armazenamento de biogás corresponderá a cerca de 44 % da 
produção diária no ano Horizonte de Projecto. 

Para efeitos do aproveitamento energético do biogás, previu-se a instalação de 2 
grupos de co-geração de 348 kW de potência unitária, considerando um consumo 
horário total de biogás de 312 Nm3/h e um período de funcionamento estimado em 
16 horas por dia. Este sistema de recuperação de energia permitirá satisfazer as 
necessidades térmicas de aquecimento do processo de digestão e suprimir 
parcialmente as necessidades energéticas da ETAR. 

Associada à central de cogeração serão instaladas duas chaminés para exaustão 
dos gases de combustão. O topo das chaminés situar-se-á a uma altura de 10 m 
acima da cota da plataforma da ETAR e a 6 m acima do topo do edifício da central.  

Será igualmente instalado um circuito em by-pass para queimar o biogás em caso de 
emergência numa instalação de queima de biogás provida de chama piloto e 
dispositivo anti-retorno de chamas equipado com válvula anti-explosão. O queimador 
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de gás possuirá uma capacidade que corresponde a 1,5 vezes a produção diária, isto 
é, 312 Nm3/h. 

5.2.6 Tratamento de odores 

Todos os órgãos e locais susceptíveis de produzir odores, nomeadamente toda a 
zona da elevação inicial, obra de entrada, a sala de tratamento preliminar e 
tratamento de lamas, os decantadores primários, os espessadores gravíticos, 
digestores anaeróbios, tanques de armazenamento de lamas mistas e digeridas, os 
silos de lamas desidratadas e os selectores serão devidamente confinados e 
servidos por uma rede de ventilação que conduz o ar viciado para tratamento 
constituído por um processo de lavagem química em 3 estágios. Na 1ª etapa de 
tratamento utilizar-se-á ácido sulfúrico, na 2ª etapa prevê-se a adição de peróxido de 
hidrogénio e na 3ª etapa será adicionado hidróxido de sódio. 

O tratamento de odores tem dois objectivos principais: por um lado criar condições 
de trabalho dentro dos edifícios mantendo concentrações aceitáveis para alguns 
compostos, e por outro evitar a dispersão dos compostos odoríferos em quantidades 
que sejam reconhecidas a determinada distância da fonte emissora. 

Por sua vez a concentração aceitável é o valor admitido, para a média no tempo, das 
concentrações às quais um trabalhador pode estar exposto, no decurso de um 
horário de trabalho de 8 horas diárias. Estas concentrações serão garantidas pela 
insuflação de ar novo dentro do local de trabalho a uma taxa de renovação que 
garanta estas concentrações. No Quadro 5.2.1. apresenta-se uma síntese de alguns 
valores limite relativos aos principais compostos odoríferos presentes nas ETAR. 

Quadro 5.2.1 – Valores limite de detecção, reconhecimento e médio de exposição para o 
operador para os compostos responsáveis pelos odores nas ETAR 

Compostos odoríferos 
Limite de 

detecção (ppm)1 

Limite de 
reconhecimento 

(ppm) 

Valor médio de 
exposição 
(mg/m3)2 

Sulfídrico (H2S) 0,0005 
0,0047 (0,007 

mg/m3) 
7 

Metilmercaptanos (CH3SH) 0,0005 
0,0010 (0,002 

mg/m3) 
1 

Amoníaco (NH3) 17 37(25 mg/m3) 18 

 

                                                 
1 Dados bibliográficos retirados de “Odor Control in Wastewater Treatment Plants” – Water Environment Federation and American 
Society of Civil Engineers, 1995 
2 Legislação francesa 
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Os valores pretendidos à saída do sistema de desodorização deverão ter em 
consideração os fenómenos de dispersão de poluentes na atmosfera e o respectivo 
grau de diluição, caso contrário os valores à saída serão demasiado restritivos, 
incorrendo o sistema de desodorização em custos demasiado elevados. Deste modo, 
tendo em conta os fenómenos referidos e os limites de reconhecimento dos 
compostos odoríferos, os objectivos de qualidade previstos são os apresentados no 
Quadro 5.2.2. 

Quadro 5.2.2 – Objectivos de qualidade à saída do sistema de desodorização 

Compostos odoríferos 
Valores à saída do sistema 
de desodorização (mg/Nm3) 

Sulfídrico (em H2S) 1 

Metilmercaptanos (em S) 0,5 

Amoníaco (em N) 10 

5.2.7  “By-pass” à e na ETAR 

De acordo com o que se encontra previsto no Projecto para Licenciamento, estão 
previstos os seguintes by-pass à ETAR e na ETAR: 

� by-pass geral à ETAR - O by-pass geral às águas residuais provenientes da 
Frente de Drenagem, é contemplado através do fecho das comportas de cada 
canal de parafusos de Arquimedes; 

� by-pass à gradagem fina – Para efeitos de by-pass aos canais de gradagem 
mecânica, será construído um terceiro canal paralelo aos anteriores, que será 
equipado com uma grade manual. Este canal é seccionado por duas comportas, 
uma a montante e outra a jusante, para poder ser colocado em funcionamento 
em situações de avaria de um dos equipamentos de gradagem fina; 

� by-pass à decantação primária – O by-pass à operação de decantação primária 
lamelar é realizado pelo seccionamento da alimentação e da saída dos 
decantadores, assim como das caleiras da caixa de repartição através do fecho 
de um conjunto de comportas e adufas. 

� by-pass ao tratamento biológico – O by-pass ao tratamento biológico é 
conseguido através do fecho de um conjunto de válvulas instaladas na caixa de 
repartição a montante dos reactores biológicos e da abertura da válvula de 
ligação ao by-pass; 

� by-pass ao tratamento terciário – Está previsto um by-pass ao tratamento de 
afinação final conseguido através da manobra de um jogo de válvulas no circuito 
de alimentação à microtamisação; imediatamente a montante do canal de 
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desinfecção, será também possível fazer by-pass à desinfecção, caso se 
pretenda apenas uma filtração do efluente final. 

� by-pass ao circuito normal do biogás – Será instalado um circuito em by-pass 
para queimar o biogás em caso de emergência numa instalação de queima de 
biogás provida de chama piloto e dispositivo anti-retorno de chamas equipado 
com válvula anti-explosão. 

Por forma a prevenir a ocorrência de descargas de emergência a partir da ETAR, os 
diferentes processos e operações unitárias de tratamento encontram-se dotados de 
equipamentos e de sistemas de controlo e automação, que garantem a detecção 
atempada e automática de quaisquer avarias que se registem, bem como a 
consequente entrada em funcionamento dos órgãos e equipamentos de reserva 
aplicáveis. Enunciam-se de seguida os sistemas de reserva existentes nas principais 
operações unitárias: 

� Elevação inicial - 2 parafuso de Arquimedes em reserva (um para cada estágio 
de elevação). 

� Gradagem – 1 grade grossa de limpeza manual. 

� Desarenamento/Desengorduramento – 1 compressor e uma bomba de gorduras. 

� Decantação primária – 1 bomba para extração de lamas. 

� Tratamento biológico – 1 sobrepressor para fornecimento de ar e uma bomba de 
recirculação de nitratos. 

� Extracção e Recirculação de lamas biológicas – 3 bombas centrífugas 
submersíveis para recirculação de lamas e 3 bombas centrífugas submersíveis 
para extracção de lamas em excesso. 

� Extracção de escumas – 1 bomba centrífuga submersível. 

� Espessamento de lamas – 1 bombas de rotor excêntrico. 

� Elevação e armazenamento de lamas espessadas – 1 bomba de rotor excêntrico. 

� Digestão anaeróbia de lamas – 1 bomba centrífuga para elevação de lamas, 1 
bomba circuladora para elevação de água quente, 1 bomba de rotor excêntrico 
para elevação de lamas digeridas. 

� Desidratação de lamas – 1 bomba. 

� Digestão anaeróbia de lamas – 1 bomba centrífuga para elevação de lamas, 1 
bomba circuladora para elevação de água quente. 

� Desodorização – 1 ventilador, 3 bombas centrífugas, 3 bombas doseadoras para 
H2SO4, H2O2 e NaOH.  
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5.2.8 Resumo das operações unitárias propostas para a ETAR do Ave 

Na sequência da descrição realizada, resumem-se de seguida as operações 
unitárias propostas para a ETAR do Ave: 

Fase líquida 

� Elevação inicial através de parafusos de Arquimedes (2 estágios de 2 (+1) 
parafusos); 

� Gradagem grossa (40 mm) e gradagem fina (3 mm) em tamisadores de tambor 
filtrante rotativo (2 linhas); 

� Remoção de areias, óleos e gorduras em desarenadores/desengorduradores 
rectangulares, com remoção de areias por air-lift e com quatro arejadores 
submersíveis para flotação de óleos e gorduras (3 linhas); 

� Decantação Primária (3 linhas); 

� Medição do caudal de efluente primário em caudalímetro electromagnético; 

� Tanques de contacto (selectores) (3 linhas); 

� Tanques de pré-desnitrificação (3 linhas); 

� Tanques de arejamento tipo valas de oxidação de planta circular (3 linhas); 

� Decantação secundária em decantadores circulares (3 linhas); 

� Recirculação de lamas (3 linhas); 

� Filtração por microtamisação (2 linhas); 

� Desinfecção em canal UV (2 linhas). 

Fase sólida 

� Espessamento gravítico das lamas primárias (2 linhas); 

� Espessamento mecânico em tambores das lamas em excesso (2 linhas); 

� Mistura de lamas espessadas (1 linha); 

� Digestão anaeróbia mesófila das lamas mistas (2 linhas); 

� Armazenamento de lamas digeridas (1 linha); 

� Desidratação mecânica das lamas digeridas em centrífuga (2 linhas); 

� Armazenamento de lamas desidratadas em silos (2 linhas). 

5.3 OBJECTIVOS DE QUALIDADE DO EFLUENTE TRATADO 

De acordo com o quadro normativo vigente, no caso das descargas de águas 
residuais de origem urbana deverão ser aplicados os Decreto-Lei nº 152/97, de 19 de 
Junho e o Decreto-Lei nº 149/2004, de 22 Junho, que estabelecem o nível de 
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qualidade a exigir às águas residuais descarregadas por Estações de Tratamento de 
Águas Residuais Urbanas em função da sensibilidade do meio aquático receptor. No 
presente caso, o meio receptor é o rio Ave, não considerado como zona sensível 
segundo a legislação indicada anteriormente. 

Tal como indicado na fase de Estudo Prévio precedente, no caso específico da 
ETAR do Ave os objectivos de qualidade aplicáveis à descarga de águas residuais, 
foram definidos pela Águas do Ave e com conhecimento da CCDR-N, considerando 
um nível de tratamento secundário, de acordo com os valores legislados no Decreto-
Lei nº 152/97, de 19 de Julho, para o caso dos parâmetros CBO5, CQO e SST, e 
para os parâmetros azoto (nas suas diversas formas) e fósforo total, os VMA do 
Decreto Lei nº 236/98, de 1 de Agosto. 

Face à proximidade de zonas balneares constata-se a necessidade de proceder à 
desinfecção da água residual tratada na ETAR do Ave até ao nível de 
2 000 NMP/100 ml de coliformes fecais. 

Ainda relativamente às exigências de remoção bacteriológica considera-se o valor de 
100 NMP/100ml para o efluente a reutilizar como água de serviço. 

Tendo em conta o enquadramento legal apresentado, os objectivos de tratamento 
definidos para a ETAR resultam da obtenção das concentrações para os principais 
parâmetros de qualidade à saída da instalação que se apresentam no Quadro 5.3.1. 

Quadro 5.3.1 – Qualidade do efluente tratado a descarregar da ETAR do Ave 

Parâmetro Concentração 

Carência Bioquímica de Oxigénio (1) (mgO2/l) 25 

Carência Química de Oxigénio (1) (mgO2/l) 125 

Sólidos Suspensos Totais (1) (mg/l) 35 

Fósforo total (2) (mgP/l) 10 

Azoto total (2) (mgN/l) 15 

Coliformes fecais (3) (4) (NMP/100ml) 2000 

(1)  Quadro nº 1 da alínea B) do Anexo I do Decreto-lei nº 152/97, de 19 de Julho 

(2)  Anexo XVIII do Decreto-lei nº 236/98, de 1 de Agosto 

(3)  VMR indicado no Anexo XV do Decreto-lei nº 236/98, de 1 de Agosto 

(4)  Para efeitos de garantia o valor limite de emissão deste parâmetro deve ser alcançado em 95% das  
amostras recolhidas diariamente durante pelo menos 30 dias consecutivos de amostragem, devendo 
igualmente a média geométrica destes valores ser inferior ao valor limite estabelecido. 
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5.4 CARACTERIZAÇÃO GERAL DA FASE DE CONSTRUÇÃO 

5.4.1 Estaleiro e Execução da Obra 

A obra de construção da ETAR do Ave decorrerá por um período estimado de 18 
meses. Nas estimativas efectuadas para o transporte dos diversos materiais 
inerentes à obra em causa considerou-se como horário base de trabalho efectivo 22 
dias úteis por mês, 5 dias úteis por semana e 8 horas de trabalho por dia útil. 

Admite-se que a construção de uma obra com as características da presente, seja 
constituída pelas seguintes actividades: 

� Implantação do estaleiro de apoio à obra. 

� Criação da plataforma de implantação: 

- Desmatação, limpeza e decapagem; 

- Execução de terraplenagens. 

� Construção dos órgãos de tratamento e edifícios técnicos: 

- Movimentação de terras; 

- Execução das betonagens; 

- Execução das pinturas e acabamentos dos elementos estruturais. 

� Implantação do emissário de descarga 

� Execução dos arranjos exteriores 

- Colocação do revestimento vegetal; 

- Execução dos pavimentos exteriores; 

- Execução da rede de abastecimento de água e da rede de drenagem das 
águas pluviais. 

� Execução dos circuitos hidráulicos do processo: 

- Movimentação de terras; 

- Colocação das tubagens e dos acessórios; 

- Construção das câmaras de visita. 
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Na fase anterior ao início da construção da ETAR deverá ser necessário proceder à 
execução de alguns trabalhos preparatórios relativos à implantação do estaleiro de 
apoio à empreitada. 

No que se refere à instalação do estaleiro, de acordo com o conhecimento que a 
DHV detém de obras com características semelhantes e com as informações 
prestadas pelo cliente, considera-se que este deverá ser implantado no interior do 
recinto, não estando prevista a ocupação dos terrenos adjacentes à área 
implantação da ETAR.  

Na elaboração do Caderno de Encargos da empreitada deverão constar as questões 
relacionadas com a gestão ambiental do estaleiro, reflectindo as medidas propostas 
no presente EIA, respeitantes essencialmente a assegurar a organização e gestão 
do funcionamento do estaleiro do ponto de vista ambiental (tal como descrito no 
Plano de Gestão Ambiental da Obra constante do Anexo VIII). 

Após a instalação do estaleiro, será efectuada a desmatação da área, que se estima 
vir a decorrer por um período de 1 a duas semanas. 

A área a desmatar terá cerca de 3,84 ha, correspondendo a uma área actualmente 
ocupada por uso florestal e cujo material lenhoso será passível de valorização 
económica.  

Após a fase de desmatação, dar-se-á início à fase de limpeza do terreno. Para a 
execução desta actividade admite-se ser necessário retirar uma espessura de terra 
de cerca de 20 cm, estimando-se um volume total de terras de limpeza de cerca de 
7.680 m3.  

Admitindo um coeficiente de empolamento, devido à descompactação dos solos, da 
ordem dos 20%, estima-se que o volume de terras a transportar a destino final nesta 
fase seja de cerca de 9.216 m3.  

Para o transporte destas terras/materiais sobrantes a destino final apropriado, a 
seleccionar pelo Dono de Obra e pela Fiscalização durante a fase de construção, 
será necessário realizar um número médio de 22 transportes diários durante um 
período de aproximadamente 1 mês (considerando que o transporte destes materiais 
será realizado por veículos com 19 m3 de capacidade). 

Após a preparação do terreno, segue-se a fase de criação da plataforma para a 
implantação da ETAR e da escavações para a implantação dos órgãos e execução 
das fundações dos edifícios que constituem a ETAR.  

De acordo com os elementos disponíveis no Projecto, o volume de previsto de 
terraplenagens é de cerca de 43.950 m3 de escavação e de 35.430 m3 de aterro. 
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Tendo em conta estes elementos estima-se que o volume de material sobrante será 
de cerca de 8.520 m3, considerando que a plataforma da ETAR se situará à cota 
+10, estabelecida tendo em conta a cota de cheia indicada pela CCDR-N (+9,5). 

Assim, admitindo um coeficiente de empolamento por descompactação da ordem 
dos 20%, estima-se que o volume de terras a transportar a destino final seja de cerca 
de 10.224 m3.  

Para o transporte destas terras/materiais sobrantes a destino final apropriado, a 
seleccionar pelo Dono de Obra e pela Fiscalização durante a fase de construção, 
será necessário realizar um número estimado de 4 transportes diários durante um 
período de aproximadamente 6 meses (considerando que o transporte destes 
materiais será igualmente realizado por veículos com 19 m3 de capacidade). 

A construção da ETAR prosseguirá com a construção dos órgãos, colocação das 
tubagens e todas as restantes actividades acima referidas.  

Para estas actividades será necessário recorrer à utilização de betão, admitindo-se 
que será utilizado betão pronto.  

No caso do acesso a remodelar, pressupõe-se uma afectação de uma faixa da 
ordem dos 10 m centrada no eixo da via, que corresponde a uma área de cerca de 
8.000 m2 a qual será apenas parcialmente desmatada e regularizada (onde 
necessário). 

No que respeita à implantação do emissário para a descarga do efluente, será 
necessário proceder à abertura de valas para a colocação da conduta, o que 
pressupõe a afectação de uma faixa de aproximadamente 5 m, centrada no eixo da 
vala, devido à movimentação de veículos e máquinas. Esta área será 
previsivelmente desmatada e limpa para a abertura da vala, o que representa uma 
afectação de 670 m2. 

5.4.2 Execução de arranjos exteriores 

No interior do recinto, serão criadas vias de circulação em betuminoso, em torno da 
nova ETAR, de forma a garantir o fácil acesso e circulação dos veículos pesados, 
quer para o transporte dos resíduos gerados no interior do recinto, quer para a 
execução das acções de manutenção necessárias. Prevê-se igualmente a criação de 
percursos pedonais de acesso aos diferentes órgãos e edifícios. 

Nas restantes áreas prevê-se a implantação de zonas verdes, de acordo com o que 
se encontra definido no Enquadramento Paisagístico da ETAR, elaborado no âmbito 
do Projecto. 
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5.4.3 Materiais e energia utilizados e produzidos 

Para a construção da ETAR do Ave, serão utilizados os materiais comummente 
utilizados nas obras de construção civil, nomeadamente betão pronto, ferro, alvenaria 
de tijolo, materiais de revestimento (tintas, cerâmicos, etc), tubagens em PVC, 
materiais de serralharia, cantarias, etc. 

No que se refere à energia a utilizar na fase de construção, pode referir-se que os 
consumos energéticos estarão fundamentalmente relacionados com a utilização de 
electricidade para iluminação e para o funcionamento de equipamentos e com o 
consumo de combustíveis fósseis necessários ao funcionamento dos veículos a 
afectar à execução da obra. 

5.4.4 Efluentes, resíduos e emissões previsíveis 

Na fase de construção, é previsível que sejam produzidos os seguintes tipos de 
efluentes, resíduos e emissões: 

Efluentes 

• Águas residuais provenientes da lavagem de equipamentos e máquinas (que 
poderão, eventualmente, conter pequenas quantidade de óleos e lubrificantes). 

• Águas residuais sanitárias produzidas no estaleiro serão previsivelmente tratadas 
numa ETAR compacta). 

Resíduos 

Os diversos resíduos produzidos durante a fase de obra foram inventariados e 
classificados de acordo com o que se encontra estabelecido na Portaria n.º 
209/2004, de 3 de Março, segundo os respectivos códigos LER (Lista Europeia de 
Resíduos). Assim, prevê-se a produção de: 

• Resíduos vegetais provenientes da desmatação aos quais corresponde o código 
LER 20 02 01 – resíduos biodegradáveis. 

• Terras a transportar a destino final (código LER 17 05 04 – solos e rochas não 
abrangidos em 17 05 03 - Solos e rochas contendo substâncias perigosas). 

• Resíduos sólidos urbanos (papel, vidro, embalagens e orgânicos) produzidos no 
estaleiro (código LER 20 01 01 – papel; 20 01 02 – vidro; 20 01 08 – resíduos 
biodegradáveis de cozinhas e cantinas). 

• Resíduos de construção e demolição, nomeadamente, betuminosos, madeiras e, 
eventualmente, resíduos de betão produzidos durante operações pontuais de 
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betonagem (código LER 17 01 01 – betão; 17 01 02 – tijolos; 17 02 01 – 
Madeira). 

• Óleos, combustíveis e lubrificantes usados resultantes da manutenção/ 
funcionamento da maquinaria e equipamentos afectos à obra (código LER 13 02 
– óleos de motores, transmissões e lubrificação). 

Emissões gasosas 

• Poeiras resultantes das operações de movimentações de terras e da circulação 
de veículos e máquinas em superfícies não pavimentadas. 

• Gases de combustão emitidos pelos veículos e maquinaria pesada afectos à 
obra.  

Emissões sonoras 

Para o desmonte do maciço granítico, estima-se que possam vir a ser utilizados 
meios mecânicos (retroescavadora, ripper e martelo hidráulico) e explosivos. Aos 
desmontes a fogo associam-se emissões de elevados níveis de ruído. Estes 
acontecimentos acústicos originam ruído com carácter impulsivo, gerando elevados 
níveis de energia sonora em pequenas fracções de tempo que se propagam tanto 
por via aérea como por vibrações através do solo. A faixa média de influência ruidosa 
gerada pelos trabalhos durante a fase de construção atinge uma envolvente de 150 a 
200 m em torno dos locais reservados à execução da obra. De igual forma, é 
esperado um incremento dos níveis sonoros contínuos e pontuais devido à utilização 
de maquinaria pesada e tráfego de veículos para transporte de pessoas, materiais e 
equipamentos. 

5.5 CARACTERIZAÇÃO GERAL DA FASE DE EXPLORAÇÃO 

5.5.1 Actividades de exploração 

Durante o período de funcionamento da ETAR do Ave prevê-se que ocorram as 
seguintes actividades associadas à exploração das próprias instalações: 

� Tratamento das águas residuais afluentes. 

� Descarga de águas residuais tratadas e condução de lamas a destino final. 

� Emissão difusa de poluentes gasosos, nomeadamente compostos odoríferos. 

� Produção de resíduos e respectivo transporte a destino final adequado. 

� Transporte de reagentes necessários ao normal funcionamento da ETAR. 
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5.5.2 Efluentes, resíduos e emissões previsíveis 

De acordo com os elementos disponibilizados no Projecto, associado ao normal 
funcionamento da ETAR prevê-se a emissão de efluentes líquidos, gasosos e 
resíduos: 

5.5.2.1 Efluentes Gasosos 

No que respeita às emissões gasosas, estas consistirão essencialmente na emissão 
de compostos voláteis, presentes nos efluentes à chegada à ETAR ou resultantes de 
reacções de degradação anaeróbia dos efluentes, nomeadamente compostos 
reduzidos de azoto e enxofre, aos quais está associado a percepção de odores 
desagradáveis. 

Associado às fases de tratamento preliminar da fase líquida e tratamento da fase 
sólida prevê-se a instalação de um sistema de desodorização que garante à saída os 
seguintes valores de emissão de compostos odoríferos: 

� Ácido Sulfídrico (em H2S): 1 mg/Nm3; 

� Metilmercaptanos (em S): 0,5 mg/Nm3; 

� Amoníaco (em N): 10 mg/Nm3. 

Os órgãos associados ao tratamento biológico não estarão associados ao sistema de 
desodorização de gases, não se dispondo de elementos relativos à quantificação das 
emissões de compostos odoríferos, tendo sido admitidas determinadas taxas de 
emissão, constantes em bibliografia específica e que serão explicitadas no sub-
capítulo relativo à qualidade do ar. 

Para além das emissões de compostos odoríferos prevê-se ainda a emissão de 
óxidos de azoto e dióxido de enxofre associados à instalação de cogeração que 
utilizará como combustível o biogás produzido na digestão anaeróbia de lamas. A 
estimativa destas emissões será explicitada no sub-capítulo relativo à qualidade do 
ar. 

5.5.2.2 Efluentes líquidos 

Os efluentes líquidos gerados pelo normal funcionamento da ETAR corresponderão 
essencialmente à água residual tratada.  

Tendo em consideração 

� o caudal a descarregar no ano Horizonte de Projecto (30.456 e 42.935 m3/d para 
as épocas baixa e alta, respectivamente); 
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� as características das águas residuais a tratar; 

� a concentração exigível para a descarga do efluente no meio receptor para os 
principais parâmetros característicos dos efluentes (CBO5 < 25 mg/l, CQO < 
125 mg/l, SST < 20 mg/l, N-total < 15 mg/l e P-total < 10 mg/l), 

as cargas máximas diárias descarregadas no rio Ave no ano Horizonte de Projecto 
(2036) correspondentes ao funcionamento da ETAR do Ave, respectivamente para a 
época baixa e para a época alta, são as seguintes para os principais parâmetros 
característicos das águas residuais: 

� CBO5: 761 kg/d / 1.073 kg/d; 

� CQO: 3.807 kg/d / 5.367 kg/d; 

� SST: 609 kg/d / 859 kg/d; 

� N-total: 609 kg/d / 859 kg/d; 

� P-total: 305 kg/d / 429 kg/d. 

5.5.2.3 Resíduos Sólidos 

Em relação à produção de resíduos, estes serão essencialmente referentes aos 
detritos retirados do tratamento preliminar (gradados e gorduras provenientes, 
respectivamente, das operações de gradagem e flotação), areias provenientes dos 
desarenadores, lamas provenientes do tratamento das águas residuais e resíduos 
sólidos urbanos. 

• Produção de gradados 

De acordo com o que se encontra definido no Projecto, a produção dos detritos 
retirados das grades será, em época alta, de cerca de 1,4 m3/d, no ano Horizonte de 
Projecto. 

O seu armazenamento temporário ocorrerá em contentores com uma capacidade 
unitária de 6 m3, o que sugere uma autonomia de armazenamento de 
aproximadamente 4 dias. Após este período estes resíduos serão recolhidos 
juntamente com os resíduos sólidos urbanos e transportados a destino final 
adequado. 

De acordo com a classificação apresentada pela Lista Europeia de Resíduos (LER), 
transporta para o direito nacional pela Portaria n.º 209/2004, de 3 de Março, este 
resíduo encontra-se classificado com o código 19 08 01 (gradados).  
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• Produção de areias 

No que se refere à produção de areias provenientes dos desarenadores, a produção 
estimada destes resíduos é de cerca de 12 m3/d no ano Horizonte de Projecto. O seu 
armazenamento temporário será efectuado em contentores com uma capacidade 
unitária de 10 m3, a que corresponde uma autonomia de armazenamento de 
aproximadamente 1 dia. Após este período estes resíduos serão igualmente 
recolhidos juntamente com os resíduos sólidos urbanos e transportados a destino 
final adequado. 

De acordo com a classificação apresentada pela Lista Europeia de Resíduos, 
transposta para o direito nacional pela Portaria n.º 209/2004, de 3 de Março, este 
resíduo encontra-se classificado com o código 19 08 02 (resíduos de 
desarenamento).  

� Produção de óleos e gorduras 

No caso dos óleos e gorduras (código LER 19 08 10 - Mistura de gorduras e óleos, 
da separação óleo/água, não abrangidas em 19 08 09) estima-se que serão 
produzidos diariamente 10,7 m3. 

Os óleos e gorduras produzidos serão encaminhados juntamente com as lamas 
mistas espessadas para digestão anaeróbia. 

• Lamas 

Estima-se que no ano Horizonte de Projecto a produção diária de lamas digeridas 
anaerobiamente e desidratadas seja de aproximadamente 43 m3/d. 

De acordo com o volume de lamas produzidas e considerando que o transporte 
deste material será efectuado em veículos pesados com 30 ton de capacidade de 
carga, estima-se que sejam necessários efectuar, em termos médios, 2 transportes 
diários. 

De acordo com a classificação da Lista Europeia de Resíduos, transposta para o 
direito nacional pela Portaria n.º 209/2004, de 3 de Março, este resíduo encontra-se 
classificado com o código 19 06 04 (lamas e lodo de digestores de tratamento 
anaeróbio de resíduos urbanos e equiparados).  

No que se refere ao possível destino final das lamas estabilizadas, nesta fase não se 
encontra ainda estabelecido o respectivo destino final.  

No entanto, no âmbito do contrato efectuado para o desenvolvimento do Projecto das 
ETAR associadas ao alargamento do Sistema Multimunicipal está a ser desenvolvido 
um estudo detalhado para avaliação dos potenciais destinos finais das lamas das 



 

  
 
ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUAS RESIDUAIS DO AVE 
 
 

45316_EIA_MD_AMB-0001-VF_a  
51 

ETAR do Sousa, Cavado/Homem, Ave e Ponte da Baia. Tendo em conta que as 
lamas produzidas resultarão de um efluente tipicamente urbano e que serão 
digeridas, o destino final deverá privilegiar a valorização agrícola se esta for 
economicamente viável (tendo em conta as exigências constantes do Decreto-Lei nº 
118/2006).  

Não obstante a valorização agrícola ser uma solução privilegiada, a médio prazo esta 
solução poderá apresentar alguns constrangimentos associados ao aumento da 
produção de lamas, à eventual diminuição de áreas cultivadas e à sazonalidade 
desta actividade.  

No universo das empresas do grupo AdP (a que pertence a Águas do Ave) 
perspectiva-se que a produção de lamas em 2013 possa atingir valores elevados, 
prevendo-se que, para mais de 50% destas lamas, ter-se-á que encontrar alternativa 
à valorização agrícola. Dada a dimensão do problema, o Grupo AdP entendeu 
assumir uma atitude concertada de procurar dar destino adequado às lamas 
produzidas nas ETAR das várias empresas e, com este objectivo, encontra-se a 
desenvolver 2 novos projectos para a co-incineração industrial de Combustíveis 
derivados de Resíduos e lamas valorizando-as energeticamente. 

Emissão de ruído 

Associado ao funcionamento da ETAR prevê-se o aumento dos níveis de ruído 
ambiente, nomeadamente devido ao funcionamento das máquinas e equipamentos 
existentes na ETAR, em especial os compressores associados ao sistema de 
arejamento previsto, e ao transporte dos resíduos gerados e dos reagentes 
necessários ao funcionamento da ETAR. 

No que respeita ao transporte dos reagentes, cumpre referir que no processo de 
tratamento preconizado para a ETAR é utilizado como único reagente o polielectrólito 
catiónico (em pó) para o condicionamento químico das lamas antes das operações 
de espessamento e de desidratação mecânicas. 

De acordo com os elementos do Projecto o consumo médio diário que se verifica 
para as condições nominais do ano Horizonte de Projecto é de 83,7 e 126,8 kg/d 
para a época baixa e alta, respectivamente, prevendo-se que o abastecimento seja 
efectuado mensalmente. 

Relativamente ao transporte de lamas estabilizadas prevê-se um acréscimo total de 
tráfego de veículos pesados de cerca de 2 a 3 transportes diários dependendo da 
efectiva capacidade de carga dos veículos. 
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5.5.3 Meios humanos a afectar 

No que se refere à ETAR do Ave, é expectável que, à semelhança do funcionamento 
de outras ETAR abrangidas pela Águas do Ave, existam 6 operadores permanentes 
que asseguram o funcionamento diário das instalações, por períodos de 24 horas. 

5.6 FASE DE DESACTIVAÇÃO 

Actualmente não existem dados relativos ao destino da ETAR, após o seu período de 
vida útil estimado.  

Realça-se, no entanto, que seja qual for o seu destino – remodelação, demolição e 
posterior recuperação da área, ou reconversão numa outra qualquer infra-estrutura – 
as águas residuais provenientes da FD 10, serão objecto de tratamento adequado, 
não se prevendo que possa existir no futuro uma regressão nas políticas de 
desenvolvimento integrado e melhoria da qualidade ambiental e de vida das 
populações. 

5.7 PROJECTOS COMPLEMENTARES 

No que respeita ao Projecto em análise considera-se apenas como Projecto 
Complementar o acesso à ETAR a construir. 

O emissário de descarga não foi enquadrado como projecto complementar uma vez 
que dadas as suas características e função será tomado como parte integrante da 
própria ETAR.  

Para aceder ao local definido para a ETAR do Ave será construído um acesso com 
uma extensão de cerca de 830 m, que efectuará a ligação entre a ETAR e a EM 528-
1 e posteriormente com a A3. Este acesso implicará o atravessamento de alguns 
aglomerados populacionais, nomeadamente Souto de Cima, Mourão e Corgo. 

A construção da ETAR do Ave pressupõe ainda a execução de um conjunto de 
intervenções em interceptores existentes e ainda o completamento da rede de 
interceptores que integra o Sistema Multimunicipal onde se insere esta Frente de 
Drenagem (FD 10). 

As principais características dos interceptores que integram o Subsistema do Ave 
encontram-se descritas no 
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Quadro 2.1.1. Este Subsistema contará com uma rede de interceptores com 52,7 km 
de extensão, dos quais 44,7 km serão de interceptores a construir e 8,0 km de 
interceptores a integrar.  

Para além da rede de interceptores gravíticos, haverá ainda um conjunto de 
condutas elevatórias e estações elevatórias que permitirão aduzir à ETAR do Ave os 
efluentes gerados na bacia de drenagem considerada para este subsistema. Neste 
caso prevê-se que a rede de condutas elevatórias (Quadro 2.1.2) apresente uma 
extensão global de 9.065 m, dos quais 5.624 m serão de condutas a construir.  

Embora não se tenham considerado estes projectos enquadráveis como projectos 
complementares, entendeu-se ser relevante avaliar eventuais situações de conflito 
com locais de elevado valor do ponto de vista ecológico.  

Basicamente as informações que actualmente se dispõem em relação a estes 
interceptores respeitam às suas características e a um esquema de princípio da sua 
implantação, apresentado no Anexo II (Desenho SAR-AE). 

Tratam-se de obras correntes de implantação de interceptores, essencialmente 
constituídas por actividades de abertura de valas, assentamento de colectores, 
tapamento e recuperação das áreas intervencionadas, para a colocação dos 
interceptores. 

De forma a avaliar se o traçado previsto para os interceptores a construir atravessa 
alguma zona sensível do ponto de vista ecológico, efectuou-se o cruzamento da 
informação constante do Desenho AII-1 (Anexo II – Desenhos do Plano Geral e 
Projecto) com a informação cartográfica disponível no site do Instituto de 
Conservação da Natureza (www.icn.pt) para as Áreas Protegidas, Sítios de Interesse 
Comunitário e Zonas de Protecção Especial. Efectuou-se também o cruzamento do 
traçado dos interceptores com a localização da Zona Vulnerável de Esposende – Vila 
do Conde. 

De acordo com a consulta efectuada, pode referir-se que o traçado previsto para os 
interceptores a construir no âmbito da ampliação em causa não atravessam áreas 
sensíveis definidas no artigo 2º do Decreto Lei nº 69/2000 de 3 de Maio, com as 
alterações introduzidas pelo Decreto lei nº 197/2005 de 8 de Novembro, 
enquadráveis nas seguintes categorias: 

I. Áreas sensíveis – áreas protegidas, classificadas ao abrigo do Decreto-lei 

nº19/93, de 23 de Janeiro com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei nº 

277/98, de 17 de Janeiro. 

II. Sítios da Rede Natura 2000, zonas especiais de conservação e zonas de 

protecção especial, classificadas nos termos do Decreto-Lei nº 140/99 de 24 de 

Abril, no âmbito das Directivas nºs 79/405/CEE e 92/43/CEE. 
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III. Áreas de protecção dos monumentos nacionais e dos imóveis de interesse 

público, definidas nos termos da Lei nº 13/85, de 6 de Julho. 

No que respeita à Zona Vulnerável de Esposende – Vila do Conde tal como é 
definida no Anexo I da Portaria nº 1100/2004 de 3 de Setembro, verifica-se que esta 
será atravessada por um conjunto de novos troços de interceptores a construir no 
âmbito da FD 10, nomeadamente no que respeita aos interceptores de A-ver-o-Mar, 
Vila do Conde Norte e de Vila do Conde. As novas estações elevatórias de Pedra 
Negra, Molhe Sul, Lagoa e Vila do Conde, também se situam dentro da área afecta à 
Zona Vulnerável de Esposende – Vila do Conde. 

Tendo em conta o tipo de obras e as estruturas em causa considera-se que, sendo 
asseguradas as boas práticas ambientais de construção destas infra-estruturas e 
sendo verificado o requisito obrigatório de estanquidade da rede (o qual será 
obrigatoriamente testado no final da obra) não serão espectáveis situações críticas 
de contaminação dos aquíferos subterrâneos em resultado da presença da nova 
rede de saneamento. 
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6. CARACTERIZAÇÃO DA SITUAÇÃO DE REFERÊNCIA 

6.1 CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

No presente capítulo procede-se à caracterização do estado actual do ambiente na 
zona onde se prevê construir a ETAR do Ave, com o objectivo de avaliar 
posteriormente os impactes susceptíveis de ocorrerem com a sua realização. 

A caracterização efectuada fundamenta-se na informação de base obtida a partir de 
bibliografia, em trabalho de campo realizado para levantamentos temáticos e aferição 
da informação recolhida, a qual consubstancia a previsão e avaliação dos impactes 
gerados pela realização do Projecto. 

O âmbito e a escala geográfica considerados no presente estudo para a 
caracterização do ambiente foram ajustados em função dos diferentes factores 
biofísicos e socio-económicos considerados, tendo a especificidade inerente a cada 
um dos mesmos conduzido à abordagem em níveis de análise que variaram entre a 
escala local e a escala regional. 

Ao longo do presente estudo adoptaram-se as seguintes terminologias para a 
designação do âmbito de estudo, para os vários factores ambientais: “área de 
intervenção” e “área de estudo”, com a seguinte correspondência: 

� Área de intervenção: área de afectação directa do Projecto. 

� Área de estudo: área com limites geográficos distintos definidos em função de 
cada factor ambiental, podendo esta área ser definida tendo por base limites 
administrativos (por exemplo limites de concelho) ou limites físicos (por exemplo 
limites de bacias hidrográficas). 

A área de estudo integra a área de implantação do Projecto e a zona envolvente 
mais ou menos alargada, representada, preferencialmente, à escala 1:25.000. Nesta 
base cartografou-se a informação considerada relevante para a análise e 
compreensão das vertentes ambientais em causa.  

A adopção da escala 1:25.000 para representação da informação decorre do facto de 
a informação de base a que se recorreu estar preferencialmente disponível a esta 
escala.  

Para os factores ambientais, para os quais não existia cartografia a esta escala, ou 
que se considerou ser mais adequado adoptar outra escala para representar a 
informação, recorreu-se também a informação às escalas 1:50.000 e 1:100.000. 
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6.2 CLIMA 

6.2.1 Considerações gerais 

A caracterização climática efectuada no âmbito do presente EIA tem como principal 
objectivo proceder à descrição geral das condições meteorológicas do local de 
implantação da ETAR do Ave. 

A obtenção e recolha de informação necessária à elaboração deste factor ambiental 
compreendeu a realização de pesquisa bibliográfica, a análise das características 
fisiográficas da área de estudo e a selecção dos dados mais relevantes relativos às 
estações climatológicas e meteorológicas mais próximas da área de implantação do 
Projecto. 

Assim, foi efectuada uma caracterização macroclimatológica, com base em registos 
de uma estação climatológica (Santo Tirso) e de duas estações meteorológicas (Vila 
Chã – Mindelo e Parada), situadas na envolvente alargada da área de estudo, 
descrevendo-se os comportamentos dos principais meteoros: temperatura do ar, 
precipitação, humidade relativa do ar, evaporação e regime de ventos. 

6.2.2 Caracterização dos principais meteoros 

A caracterização do clima na área em estudo, foi efectuada com base nos dados das 
Normais Climatológicas da Região de “Entre Douro e Minho e Beira Litoral” (normal 
climatológica de 1951-1980) e nos dados de estações meteorológicas disponíveis no 
Sistema Nacional de Informação de Recursos Hídricos. Assim, foram utilizadas a 
Estações Climatológica de Santo Tirso em funcionamento durante o período 
correspondente à normal climatológica de 1951-1980, e as Estações Meteorológicas 
de Vila Chã – Mindelo e Parada, com dados anuais de 2006 (série anual disponível 
mais actual). 

Para a caracterização da generalidade dos meteoros utilizou-se a Estação 
Climatológica de Santo Tirso, distante da área de intervenção de cerca de 20 km (a 
Este).  

Para a caracterização da precipitação e regime de ventos recorreram-se ainda aos 
dados relativos às Estações Meteorológicas de Vila Chã – Mindelo e Parada, 
localizadas, a cerca de 8 km a Sul e a 6 km a Oeste do local de implantação da 
ETAR, respectivamente. 

No Desenho 3 do Anexo III – Desenhos do EIA apresenta-se a localização das 
estações meteorológicas mais próximas da área de implantação do Projecto. 
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6.2.2.1 Temperatura do ar 

Tendo em conta os dados relativos à Estação Climatológica de Santo Tirso, verifica-
se que o valor médio mensal da temperatura foi de 14,5 ºC, a temperatura média 
mínima foi de 8,8 ºC e a temperatura média máxima foi de 20,3 ºC. 

Os meses mais frios são Dezembro e Janeiro, com uma temperatura média mínima 
de cerca de 6,0 ºC, enquanto que o mês mais quente foi Julho, no qual se atingiu 
uma temperatura média máxima de cerca de 27,5 ºC. 

Em termos absolutos, o valor mínimo da temperatura regista-se em Dezembro, com 
um valor de – 6,0 ºC e o valor mais elevado no mês de Julho, com 40,5 ºC. 

6.2.2.2 Precipitação 

Na Estação Climatológica de Santo Tirso, o quantitativo anual médio de precipitação 
foi de 1374,2 mm ocorrendo cerca de 73,8 % daquele valor no semestre húmido 
(de Outubro a Março). Entre os meses chuvosos destaca-se o mês de Janeiro como 
o mais pluvioso (193,4 mm), mantendo-se elevados os quantitativos pluviométricos 
até Março, assistindo-se, a partir deste mês à diminuição progressiva da 
precipitação. O valor mínimo registou-se em Julho com apenas 22,7 mm.  

Cruzando a distribuição da precipitação com a distribuição da temperatura (Figura 
6.2.1 representando o gráfico termo-pluviométrico) pode concluir-se que, na estação 
climatológica de Santo Tirso, existe um período de apenas dois meses (Julho e 
Agosto) em que o valor da precipitação (mm) é inferior ao dobro do valor da 
temperatura (°C), o que significa que são meses biologicamente secos. 
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Figura 6.2.1 – Gráfico termo-pluviométrico da estação climatológica de Santo Tirso (1951-1980) 
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Relativamente às Estações Meteorológicas de Vila Chã e Parada verifica-se que os 
quantitativos anuais médios de precipitação (entre os anos de 1979 e 1999) são de 
929,3 mm e 1.351,8 mm, respectivamente. Para estas duas estações o mês com 
maior pluviosidade foi o de Novembro com precipitação média da ordem dos 154,6 
mm e 180,7 mm, para Vila Chã e Parada, respectivamente, sendo os meses mais 
secos os de Julho e Agosto. 

6.2.2.3 Humidade Relativa do Ar 

A humidade relativa do ar registada em Santo Tirso foi 82%, às 9 h, e de 74%, às 
18 h. Os valores mais elevados registaram-se em Novembro, Dezembro e Janeiro e 
os mais baixos em Julho. 

6.2.2.4 Evaporação 

A evaporação anual para a Estação Climatológica de Santo Tirso foi de 811,1 mm, 
tendo-se registado o menor valor médio em Dezembro, com 35,1 mm, e o valor 
médio mais elevado em Julho, com 107,5 mm. 

6.2.2.5 Regime de Vento 

Em Santo Tirso a direcção de vento mais frequente é a de Sudoeste (10,9%) com 
frequências mais elevadas durante a Primavera e o Verão. Segue-se-lhe a direcção 
de Sul (9,0%) com frequências mais elevadas durante o Outono e o Inverno. 

As velocidades de vento mais elevadas verificam-se nos quadrantes Este (11,6 km/h) 
e Sul (10,0 km/h). Seguem-se os quadrantes Norte e Nordeste (9,1 e 7,5 km/h, 
respectivamente). A frequência de calmas é de 48,7%. 

Na Figura 6.2.2 é apresentada a Rosa dos Ventos correspondente aos registos da 
estação climatológica de Santo Tirso. 
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Figura 6.2.2 – Rosa dos ventos da estação meteorológica de Santo Tirso (1951-1980) 

Na estação meteorológica de Parada e para o ano de 2006 predomina o vento calmo 
inferior a 2 km/h (cerca de 60 %), seguindo-se-lhe o vento com velocidades 
compreendidas entre 2 e 5 km/h. No que respeita à direcção de vento verifica-se que 
para o ano de 2006 predominam os ventos dos sectores Este e Sudeste com 
frequências de 20 e 14 %, respectivamente. 

Para a estação meteorológica de Vila Chã predominam os ventos dos sectores 
Sudeste, Norte e Este com frequências de 19, 15 e 14 % respectivamente. No que 
respeita às velocidades de vento predominam os ventos calmos (34 %), seguindo-se 
os ventos com velocidades entre 6 e 10 km/h (24 %). 

6.2.3 Classificação climática 

Tendo em conta os dados meteorológicos obtidos para a Estação Climatológica de 
Santo Tirso, a classificação climática desta região, segundo Thornthwaite, é 
B3 B'2 R a', ou seja, correspondente a clima húmido (B3), mesotérmico II (B'2), com 
défice de água no ano, nulo ou pequeno (R) e com eficiência térmica no verão nula 
ou pequena (a´). 
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6.3 GEOLOGIA 

6.3.1 Considerações Iniciais 

A caracterização geológica e geomorfológica realizada no âmbito do presente EIA, 
foi concebida e estruturada tendo em conta os elementos constantes na cartografia 
(e respectiva notícia explicativa) à escala 1:50.000 correspondente à carta geológica 
9-A de Póvoa de Varzim de Teixeira et al. (1965). Sobre estes temas existem poucos 
estudos académicos. No entanto a informação geológica pertinente foi devidamente 
ponderada e configurada à escala deste estudo. 

6.3.2 Caracterização geomorfológica 

A área de estudo, localiza-se na Unidade de Paisagem, definida por Ribeiro (1987) 
por Entre Douro e Minho (Figura 6.3.1). 

Em termos altimétricos a área de intervenção raramente excede a cota dos 10 m, tal 
como se constata da análise da carta hipsométrica da área envolvente à localização 
do Projecto (Desenho 4 do Anexo III – Desenhos do EIA). Relativamente aos 
declives praticamente toda a área de intervenção apresenta valores abaixo dos 5%. 

Geomorfologicamente a região é condicionada quer pela litologia quer pela tectónica, 
admitindo-se que os vales ocupados pelos rios e ribeiras são, na sua maior parte, de 
origem estrutural. A partir de Bicho, quando entra nos granitóides, o rio Ave corre 
mais encaixado, até perto de Tougues, desenvolvendo-se a partir daí numa área 
mais aplanada de génese aluvial.  

Ferreira (1986), define três níveis de aplanamento da região, de idade certamente 
terciária. Estes níveis são cortados por corredores de erosão correspondentes aos 
rios principais, cuja superfície de aplanamento constitui vales largos e vertentes 
abruptas de idade Plio-Quaternária.  
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Limites: 
1 - Limite entre o Norte e o Sul 
2 - Limite entre as áreas atlântica e 

transmontana 
3 - Outros limites importantes 

determinados pelo relevo ou pela 
natureza das rochas 

4 - Limites entre áreas pertencentes ao 
mesmo conjunto de paisagens 

 
Unidades de paisagem: 
1 - Entre Douro e Minho 
2 - Montanha do Minho 
3 - Montanhas do Norte da Beira e do 

Douro 
4 - Terras de média altitude da Beira 

Litoral 
5 - Planaltos da Beira Alta 
6 - Beira Litoral 
7 - Cordilheira Central 
8 - Planaltos e montanhas de Trás-os-

Montes 
9 - Planaltos e montanhas da Beira 

transmontana 
10 - Alto Douro e depressões anexas 
11 - Baixo Mondego 
12 - Estremadura setentrional, geralmente 

baixa 
13 - Maciços calcários da Estremadura e 

Arrábida 
14 - Depressões e colinas entre 7 e 13 
15 - Estremadura meridional, geralmente 

acidentada 
16 - Beira Baixa 
17 - Ribatejo 
18 - Alentejo de planície com raras 

elevações isoladas 
19 - Alto Alentejo 
20 - Alentejo litoral com elevações 
21 - Depressão do Sado 
22 - Serra algarvia 
23 - Algarve litoral ou Baixo Algarve 
 
 

● – ETAR do Ave 

Figura 6.3.1 - Divisões geográficas do território português. Adaptado de Ribeiro (1987) 

A principal unidade geomorfológica considerada como forma presente na área de 
estudo é o Vale do rio Ave. Trata-se de um rio de relativa importância que nasce na 
Serra da Cabreira e desagua em Vila do Conde percorrendo 94 km de extensão. O 
seu vigor, relacionado com os períodos glaciários, permitiu o desmantelamento de 
material litológico granítico correndo por vezes encaixado. Na área de estudo 
proporciona uma pequena planície aluvionar evidenciando o carácter 
sedimentológico dos materiais fundamentalmente de natureza arenosa grosseira que 
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foram erodidos ao longo do seu trajecto através de rochas predominantemente 
graníticas.  

A Este da área de intervenção da ETAR do Ave regista-se a presença de uma 
escarpa de falha provável, com direcção NW-SE que desnivela compartimentos 
litólogicos graníticos na casa dos 20-30 m. 

Na Figura 6.3.2 apresenta-se o mapa geomorfológico da região em apreço. 

 

 

NOTA: (●) – ETAR do Ave 

Figura 6.3.2 – Mapa geomorfológico síntese da zona de estudo. Adaptado de Afonso et 
al. (2004) 

6.3.3 Caracterização geológica 

6.3.3.1 Enquadramento na Cadeia Hercínica 

O Maciço Hespérico ou Maciço Ibérico (MI) ocupa cerca da metade ocidental da 
Península Ibérica, no seu domínio hercínico. Nele afloram diversos materiais de 
idade Paleozóica e, em menor extensão, do Proterozóico superior. O MI constitui-se 
como o fragmento mais contínuo do soco hercínico na Europa. 
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Lotze (1945) estabeleceu cinco zonas, agrupadas em dois ramos (Figura 6.3.3). A 
existência deste zonamento tem sido aceite pelos especialistas e persistiu até à 
actualidade, ainda que sujeito a ligeiras modificações, quer nos limites quer na 
filosofia da sua separação. Assim, no ramo norte ocorrem de NE para SW, as zonas 
Cantábrica, Oeste-Astúrico-Leonesa e Centro Ibérica (ZCI) e no ramo sul as zonas 
de Ossa-Morena (ZOM) e Sul Portuguesa (ZSP).  

Relativamente ao enquadramento morfoestrutural, a área em estudo, encontra-se 
integrada na unidade morfoestrutural do Maciço Hespérico, mais precisamente na 
unidade geotectónica distinta designada por Zona Centro Ibérica (ZCI). 

 

LEGENDA: 

 

CZ – Zona Cantábrica;  

WALZ – Zona Astúrico-Leonesa:  

CIZ – Zona Centro-Ibérica;  

OMZ – Zona de Ossa-Morena;  

SPZ – Zona Sul Portuguesa.  

PTSZ – Zona de cisalhamento Porto-Tomar  

BCSZ – Zona de cisalhamento Badajóz-
Córdoba. 

Figura 6.3.3 - Zonamento paleogeográfico e tectónico do Maciço Ibérico, segundo Lotze 
(1945) e Julivert et al. (1972). (Adaptado de Beetsma (1995)). 

6.3.3.2 Litótipos aflorantes na área de estudo 

Relativamente aos litótipos que afloram na área de estudo, no Desenho 5 – Anexo III 
– Desenhos do EIA apresenta-se o respectivo enquadramento geológico de acordo 
com o extracto da carta geológica 9-A à escala 1:50.000.  
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Da leitura da referida carta constata-se que a área a ocupar pela ETAR ocorre 
exclusivamente sobre os granitos porfiróides. Por sua vez o emissário de descarga 
do efluente tratado atravessa os mesmos granitos porfiróides bem como as aluviões 
do rio Ave.  

Os litótipos graníticos correspondem ao extenso afloramento do Granito do Porto, o 
qual corresponde a granitóides alcalinos onde a moscovite predomina sobre a biotite. 
Segundo Teixeira et al. (1965), o Granito do Porto apresenta composição química 
mais ou menos idêntica entre si, contudo a textura varia de tipologias porfiróides a 
não porfiróides de grão médio a fino. 

Tratam-se de granitóides ante(sin)-hercinicos concomitantes com o granito 
tectonizado aflorante em Portalegre. 

� Aluviões modernas 

Ao longo do rio Ave acumularam-se aluviões recentes, por vezes apresentando 
grande desenvolvimento. São fundamentalmente areias, lodos fluviais, depósitos 
argilosos de fundo de vale, etc. (Fotografia 6.3.1) 

� - Granito porfiróide - γγγγg (Granito de Santo André) 

O caracter porfiróide resulta da presença de grandes cristais de feldspato, 
principalmente feldspato potássico ou potasso-sódico, geralmente pertitizado 
(Fotografia 6.3.2). Apresenta ainda microclina, albite e oligoclase. A albite está 
muitas vezes sericitizada. Os grandes cristais de feldspato potássico revelam largas 
orlas de mirmequite, em que se observam igualmente moscovite, biotite e por vezes 
quartzo.  
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Fotografia 6.3.1– Aspecto das aluviões na zona da ETAR do Rio Ave 

 

 

Fotografia 6.3.2– Aspecto do granito porfiróide de Santo André bastante alterado e 
fracturado dentro da área de intervenção da ETAR 
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6.3.4 Tectónica e neotectónica 

A originalidade dos relevos presentes nesta região deve-se muito às características 
litológicas, especialmente quando predominam rochas cristalinas. Para além as 
condições climáticas húmidas que sempre foram favoráveis à potenciação da 
alteração física e químicas dos minerais constituintes das rochas, verifica-se que as 
acções tectónicas influenciaram de modo decisivo directa ou indirectamente a 
morfologia criando desníveis ou facilitando a erosão diferencial.  

Os terrenos pertencentes à ZCI e os da ZOM são separados pela zona de 
cisalhamento Porto – Tomar (ZCPT), activa desde F1 e que durante F3 deu lugar a 
um desligamento direito (Ribeiro et al., 1980). 

De modo substancialmente resumido apresentam-se de seguida as acções 
tectónicas e neotectónicas a que foram sujeitos os terrenos do zona de estudo. 

Verifica-se que a região está marcada por depressões alinhadas, ocupadas pela 
drenagem superficial, constituindo lineamentos importantes dispostos em famílias de 
orientação preferencial, dos quais se destacam as orientações ENE-WSW e NNW-
SSE a N-S, claramente dominantes no modelado, identificando-se igualmente 
lineamentos NE-SW a NNE-SSW e NW-SE com menor importância. 

A direcção ENE-WSW, com oscilações mais próximas de E-W ou NE-SW, 
corresponde à direcção geral das principais linhas de água. Os rios e ribeiras 
parecem estar inadaptados à estrutura geológica regional, disposta segundo a 
orientação varisca NW-SE a NNW-SSE, interceptando-a perpendicularmente. 

Do estudo dos principais alinhamentos observados nos granitos do Porto, verifica-se 
que estão representadas as orientações ENE-WSW a NW-SE, bem como as 
orientações mais tardias NNE-SSW a N-S. A direcção das diaclases revela como 
sistemas principais os de orientação NE-SW (N30 a N60E), que é o mais marcado, e 
ENE-WSW a NW-SE (N100 a N140E) (Noronha, 2005). 

Segundo Cabral (1995), a rigidez e paralelismo do traçado de alguns rios parece 
estar associada a grandes fracturas crustais. Estas fracturas, correspondem a 
grandes acidentes contínuos, e não estão reconhecidos no terreno, embora sejam 
identificáveis localmente sistemas fracturados de direcção ENE-WSW. A existirem 
estas grandes fracturas regional elas corresponderão ou a descontinuidades com 
cisalhamento muito reduzido, ou a falhas de movimentação vertical, sem 
componente de deslocamento horizontal significativa. 
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6.3.5 Análise sísmica 

O nosso país localiza-se geograficamente nas proximidades das fronteiras entre as 
placas Eurasiática e Africana, situando-se ainda na dependência directa da placa 
Norte Americana. Esta fronteira, é habitualmente designada por falha Açores-Gibraltar, 
e na sua extensão no Oceano Atlântico, apresenta uma razoável actividade sísmica 
associada à interacção dessas duas placas. A partir da análise dos estudos sobre 
sismicidade histórica, verificou-se que vários sismos tiveram origem nesta fronteira de 
placas, afectando de um modo dramático o território continental. Os epicentros destes 
sismos situam-se, na sua totalidade, perto do Banco de Gorringe, localizado 
aproximadamente a 200 km a sudoeste do Cabo de S. Vicente.  

A intensidade sísmica é uma grandeza que está relacionada com a energia recebida 
num determinado ponto da superfície da Terra quando ocorre um sismo. Para os 
sismos históricos, dadas as características da sismicidade do continente português, 
trata-se da grandeza cuja atenuação com a distância é melhor conhecida. 

A Figura 6.3.4 representa a Carta de Intensidades Sísmicas de Portugal (Zonas de 
intensidade máxima), segundo a escala internacional, para o Período 1901-1972. O 
valor que corresponde à área de implantação da ETAR do Ave é a intensidade VI.  

Estes valores de intensidade, apesar de pouco representativos em termos de 
destruição, são fortemente sentidos e susceptíveis induzir fenómenos que podem 
implicar risco devido à vibração sísmica, potenciando, por exemplo, a instabilidade 
de vertentes ou de construções em zonas com características geológicas 
desfavoráveis. 

Por sua vez a Figura 6.3.5, mostra a Carta de Isossistas de Intensidades Máximas 
(DGA, 1996), representando a sismicidade histórica e actual, segundo a escala de 
Mercalli modificada (DGA, 1996). Com base nesta Carta verifica-se que toda a área 
de implantação da ETAR do Ave se insere na isossista de 6.  

A Carta Neotectónica de Portugal indica a ocorrência de falhas "activas prováveis", 
contudo de acordo com Noronha (2005), só os grandes sismos provocam rotura 
superficial, ou seja, a propagação da rotura e o deslocamento sísmico de uma falha à 
superfície do terreno, só se verifica para sismos de magnitude superior a 6. Um 
sismo de magnitude 6 tem uma probabilidade da ordem de 2% para produzir ruptura 
superficial, no caso de se tratar de uma falha inversa. Por sua vez, no caso de uma 
falha normal ou de desligamento horizontal essa probabilidade é de 5%. 

Considerando que as taxas de deslizamento sísmico das falhas activas em Portugal 
(Cabral, 1995) se situam entre valores da ordem de 0,01 a 0,001 mm/ano, estima-se 
que um sismo de magnitude 6 teria na região do Porto um intervalo de recorrência 
entre 10 000 e 100 000 anos (Noronha, 2005). O que significa que é muito reduzida a 
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probabilidade de ocorrência de um sismo de magnitude 6 na região da área de 
intervenção do Projecto, e ainda mais é reduzida a probabilidade desse sismo 
provocar um deslocamento da respectiva falha à superfície. 

Esta análise permite concluir que o potencial para a rotura sísmica à superfície das 
falhas que ocorrem na área de estudo, é muito baixa, não parecendo constituir-se 
como um factor condicionante para o planeamento, ordenamento e gestão do 
território. 

Afilhado (2006) procurou delinear áreas de fonte sísmica, a partir dos estudos de 
homogeneidade de comportamento estatístico, utilizando como base o catálogo de 
Martins & Mendes-Victor (1990), actualizado até Dezembro de 1997. Assim, a área 
de estudo insere-se na zona PI - Englobando toda a sismicidade difusa no Oceano 
entre os paralelos 42º e 39º N. 
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Figura 6.3.4 - Carta de Intensidades Sísmicas de Portugal (Zonas de intensidade 
máxima), segundo a escala internacional, para o Período 1901-1972. DGA (1996) 
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Figura 6.3.5 - Carta de Isossistas de Intensidades Máximas – 1996. Sismicidade 
histórica e actual, segundo a escala de Mercalli modificada. DGA (1996) 
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De acordo com o estabelecido pelo zonamento da sismicidade do território português 
(Regulamento de Segurança e Acções para Estruturas de Edifícios e Pontes, 1983), 
a área de intervenção ocorre numa zona sísmica do tipo D. 

A adopção das cartas de risco sísmico sugeridas por Oliveira (1977), para períodos 
de retorno de 1000 anos, corresponde a uma abordagem probabilística, baseada em 
análise estatística pelo método da realização ocorrida, com extrapolação parabólica. 
A análise das referidas cartas permite estimar para o local de implantação do 
Projecto, ao nível do bedrock, valores de 65 cm/s2 (0,065g), 9 cm/s e 3,5 cm para a 
aceleração horizontal, velocidade e deslocamento, respectivamente. Estas 
grandezas podem ser determinados para diferentes períodos de retorno através de 
factores de correcção, conforme o Quadro 6.3.1. 

Quadro 6.3.1 – factores de correcção para diferentes períodos de retorno sísmico. 

Período de 
retorno 
(anos) 

1000 500 200 100 50 20 10 

Factor de 
correcção 

1 0,75±5% 0,54±8% 0,4±12% 0,27±16% 0,15±20% 0,1±25% 

Para a determinação dos efeitos da acção dos sismos nas estruturas, dever-se-ão 
considerar os terrenos como sendo do tipo I (rochas e solos coerentes rijos) ao nível 
das fundações, e tipo II (rochas e solo pouco coerentes) nas zonas onde 
predominam as rochas sedimentares. 

6.3.6 Recursos geológicos 

O aproveitamento de recursos geológicos para fins económicos na área interessada 
pelo Projecto em avaliação e Projecto complementar é actualmente inexistente. Do 
ponto de vista do potencial geológico, esta área não apresenta qualquer interesse 
económico. Importa no entanto referir a existência de um depósito de areias situado 
a cerca de 2 km a Sudeste do local de implantação do Projecto, destinado a 
armazenamento e comercialização deste tipo de materiais, sem que se registe 
qualquer actividade extractiva ou de processamento de inertes (britagem de 
materiais). 

6.3.7 Águas minerais 

Na área de implementação, não se localiza nenhuma indústria de exploração de 
águas minerais, bem como concessões para a exploração deste recurso ou termas.  
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6.3.8 Valores patrimoniais 

Não foram encontrados na área de intervenção geológico quaisquer valores 
patrimoniais do ponto de vista geológico. 

6.3.9 Aspectos geotécnicos 

6.3.9.1 Materiais atravessados 

De acordo com o estudo geotécnico efectuado no âmbito da elaboração do Projecto 
da ETAR do Ave (que se reproduz no Anexo IV, incluindo a localização das 
sondagens, os ensaios efectuados e o perfil geológico e geotécnico da área de 
implantação do Projecto), foram identificados os seguintes layeres no solo:  

- Solo Orgânico (So): Recobrindo parte da área alvo de estudo, está presente 
horizonte superficial de alteração pedogénica, promovido pelas condições 
hidroclimáticas prevalecentes na zona, bem como pelas características 
maioritariamente brandas exibidas pelo substrato. Definem horizonte 
pelicular, siltoso, com desenvolvimento vertical reduzido, recobrindo o 
substrato com espessuras que variaram entre os 0.30 e os 1.0 metros. 

- Depósitos de Aterro (At): Foram detectados no decorrer da campanha de 
prospecção (apenas numa das sondagens) depósitos de aterro, não muito 
expressivos em termos de profundidade. A sua espessura foi de cerca de 
2,50 metros, apresentando carácter pedregoso envolto em matriz silto-
arenosa. 

- Solo Residual: Foi detectado solo residual, predominantemente silto-
arenoso, no topo de algumas das sondagens efectuadas, ocorrendo com 
espessura máxima de 4,50 e exibindo comportamento muito solto a solto. 

- Rochas Eruptivas – “Granitos do Porto”: O dispositivo granítico 
investigado ocorreu em toda a área que servirá de suporte à futura ETAR do 
Ave, tendo ocorrido muito irregular em termos de compacidade, como se 
poderá constatar por uma breve análise aos perfis geotécnicos. Em 
profundidade ocorreu muito compacta. Na proximidade do topo ocorreu mais 
descomprimido, medianamente compacto a compacto, e solto em duas das 
sondagens. Esta descompressão pode ser justificada pelo nível hidrostático 
que foi interferido, provocando um decréscimo na compacidade do dispositivo 
granítico. Em termos de percentagem de recuperação pode ser classificado 
como um maciço de qualidade boa, já em termos de RQD enquadra-se num 
maciço de qualidade razoável. 
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6.3.9.2 Ripabilidade 

Os resultados do estudo geotécnico permitem definir a ripabilidade dos terrenos 
interessados pela futura ETAR. A maioria das escavações previstas atingirá 
profundidades que variarão entre os 3,0 e os 5,0 metros de profundidade, na 
dependência das estruturas circulares e anelares, que têm fundação prevista à cota 
6, e do nivelamento topográfico previsto. Destaca-se o local correspondente à zona 
da Obra de Entrada, em que se prevê a realização de escavações da ordem dos 
14,0 m. 

A análise pontual aos ensaios sísmicos realizados, permite concluir que a maioria 
dos materiais investigados directamente pela zona dos perfis, será ripável com 
Ripper D8K. Excepção é a zona da Obra de Entrada em que a partir dos 10,40 
metros de profundidade, se interceptou dispositivo granítico rochoso, sendo nesta 
zona necessário utilizar métodos mais agressivos para realizar os desmontes. Uma 
vez que se está perante um maciço granítico, com padrão de alteração 
tradicionalmente irregular, não se exclui, que em outros pontos não identificados 
directamente pelas sondagens e pelos perfis sísmicos, ocorram núcleos menos 
alterados, isolados, denominados por “bolas de alteração”, no seio dos saibros 
graníticos. 

6.3.9.3 Geometria das Escavações 

As escavações a realizar poderão atingir no máximo 14,0 metros de altura 
(escavação pontual), sendo a maioria das escavações da ordem dos 3,0 a 5,0 
metros de profundidade. Estas interferem com os depósitos de aterro na zona 
correspondente à sondagem S9, e com os saibros graníticos, e na zona da 
sondagem S6 ainda com o maciço granítico rochoso. 

As geometrias de talude provisórias a adoptar deverão ser preferencialmente 
próximas de V/H=1/1,5 para as estruturas que serão fundadas à cota 6, face à 
descompressão exibida pelo maciço granítico terroso no topo. 

Para a zona da sondagem S6, em que as escavações serão da ordem dos 14,0 
metros, e tendo em consideração que é possível adoptar geometria de talude suave, 
poder-se-á obedecer a uma relação do tipo V/H=1/2, sendo que a escavação deverá 
ser auxiliada com o recurso a banquetas não superiores a 3/4 metros. Nesta 
situação, e uma vez que foi interceptado o nível freático, deverão instalar-se 
mecanismos de bombagem que deverão ser compatíveis com permeabilidade 
exibida pelo maciço granítico. 
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6.3.9.4 Ensaios laboratoriais 

A caracterização laboratorial realizada no âmbito do estudo geotécnico permitiu 
efectuar a separação destes materiais pelos vários grupos da classificação rodoviária 
AASHTO. 

Pela análise às amostras ensaiadas constata-se que os materiais se incluem nos 
grupos A-1-b e A-2-4 da classificação rodoviária. São solos que habitualmente 
exibem bom comportamento quando solicitados para camada de leito de pavimento. 

Os solos que foram classificados como A-4, provenientes dos poços P1, P2 e P4, 
são solos que exibem comportamento mais modesto quando solicitados para 
camada de leito de pavimento, sugerindo-se a sua inclusão em camadas menos 
exigentes. 
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6.4 HIDROGEOLOGIA 

6.4.1 Introdução 

A caracterização da hidrogeologia da área de estudo, foi realizada tendo em conta a 
informação disponível no Plano de Bacia Hidrográfica do Rio Ave (PBHRA), no 
Sistema Nacional de Informação de Recursos Hídricos e na informação encontrada 
em diversos artigos e teses pontuais, devidamente ponderada e configurada à escala 
deste trabalho. Contudo, importa referir que a área de estudo, do ponto de vista 
hidrogeológico, apresenta muitos poucos dados, informações e estudos. O PBHRA 
(2000), menciona a existência de milhares de furos, mas não apresenta qualquer 
dado quantificável. Em SNIRH (2007), também não se projectam dados 
hidrogeológicos nas vizinhanças da área de estudo.  

Não tendo sido encontrados dados quantitativos e qualitativos à escala da área de 
estudo, procurou-se correlacionar a tipologia do aquífero presente com as 
características hidrogeológicas do Sistema Aquífero dos Granitos do Porto.  

6.4.2 Enquadramento hidrogeológico regional 

Segundo Almeida et al., (2000), a área de estudo localiza-se no vasto sistema 
constituído pelo Maciço Antigo. Neste grande sistema, contudo é possível, de acordo 
com as características geométricas, fisiográficas e a estrutura geológica de superfície 
e de subsuperfície, aparecerem, aquíferos de âmbito local. É nesse âmbito que se 
atribui aos litótipos graníticos a designação de Sistema Aquífero dos Granitos do 
Porto (Desenho 6 do Anexo III – Desenhos do EIA).  

Esta designação é um paralelismo que corresponde à atribuída por Carvalho et al. 
(2003) como – Granitóides (Variscos e/ou Pré-Variscos). 

Estas litologias ocupam grande parte do litoral NW, desde o Porto até à zona da 
Aguçadoura a N da Póvoa de Varzim. Subsidiariamente, também podem ser 
considerados como aquífero, caso possuam espessura para tal, os depósitos 
aluvionares que existem no rio Ave. 

Todos os litótipos onde se estruturam este sistema aquífero estão discriminados no 
capítulo da Geologia e correspondem a sistemas integrados nos designados 
aquíferos em rochas duras, aquíferos fracturados ou fissurados etc. 
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6.4.3 Aspectos hidráulicos e quantitativos  

6.4.3.1 Pontos de água 

Em termos regionais o furo é o tipo de captação mais frequente, estando no PBHRA 
(2000) mencionada a presença de milhares de furos nos granitos da Bacia 
Hidrográfica do Rio Ave. Na área de intervenção do Projecto não existem captações 
sejam elas furos, poços, nascentes ou charcas. Contudo, na área envolvente e a 
montante da estrutura a construir ocorrem alguns poços. Nesta área agrícola verifica-
se que o poço é por excelência a tipologia de captação mais frequente. Da 
investigação realizada no Sistema Nacional de Informação de Recursos Hídricos 
(SNIRH) do INAG verificou-se a inexistência de pontos de água. 

6.4.3.2 Modelo conceptual hidrogeológico 

O modelo conceptual hidrogeológico para a área de intervenção segue em 
consonância com aquíferos fracturados semelhantes. 

O aquífero fracturado ocorre, do ponto de vista hidráulico, como livre, ou então 
excepcionalmente pode ocorrer alguma componente de confinamento consoante os 
teores de argila presentes nos sedimentos aluvionares. 

Genericamente o sistema encontra-se em equilíbrio. A recarga é efectuada 
directamente na altura pluviosa e o sistema equilibra-se através da descarga 
“baseflow” para o descarregador principal consubstanciado pelo rio Ave. De acordo 
com o estudo geotécnico efectado no âmbito do Projecto da ETAR do Ave os 
granitóides apresentam-se bastante alterados e fracturados nos primeiros metros. A 
permeabilidade secundária é aquela que domina, onde a rede de fracturação 
desempenha um papel fundamental na definição do escoamento à escala local. O 
escoamento neste tipo de ambiente hidrogeológico, ocorre através de blocos 
independentes gerando por vezes gradientes hidráulicos elevados. Normalmente a 
superfície piezométrica acompanha a topografia. 

De uma forma geral, nestas bacias, a profundidade até à rocha sã, não fracturada, é 
relativamente pequena. Em consequência, a profundidade das captações verticais 
não vai além dos 80 metros e em muitos casos, as zonas produtivas não 
ultrapassam os 30 a 40 metros de profundidade (PBHRA,2000). 

Em termos médios pode-se admitir que as principais características hidráulicas do 
sistema livre fracturado são a relativa homogeneidade em termos de potencial 
hidrogeológico, com as produtividades muito baixas. Afonso et al., (2004) referem 
valores de caudal para os granitóides inferiores a 1 l/s. Por sua vez, Marques da 
Silva et al. (1997) apontam para 1,1 /s. O Quadro 6.4.1 mostra os resultados 
estatísticos obtidos em Marques da Silva et al. (1997). 
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Quadro 6.4.1 – Estatísticas dos caudais dos granitóides da região do Porto (em l/s). 

 N Média 
Desvio 

padrão 
Mínimo Q1 Mediana Q3 

Caudal (l/s) 44 1,1 1,1 0,1 0,4 0,8 1,6 

Tendo em conta as informações constantes do PBHRA, estima-se que cerca de 60% 
dos usos consumptivos na área da Bacia do Rio Ave corresponderiam à utilização de 
águas subterrâneas. 

Atendendo às características geológicas da zona admite-se que a porosidade eficaz 
possa estar compreendida entre 2 a 5 %, com a permeabilidade variando entre 1-5 
m/dia e a transmissividade até 50 m2/dia.  

Segundo o PBHRA as produtividades mais elevadas encontram-se associadas a 
meios porosos em ligação hidráulica com linhas de água. Os aquíferos, instalados 
em depósitos aluvionares, terraços e outros depósitos móveis ocupam menos de 5% 
da área da Bacia mas podem desempenhar papel de relevância quando ligados 
hidraulicamente a linhas de água de caudal permanente. No entanto, é de salientar 
que a maior parte da área em análise é ocupada por zonas com taxas de infiltração 
modestas, entre 30 e 100 mm (1 a 3 l/s/km2 ou 80 a 260 m3/dia/km2), 

Segundo Almeida et al. (2000), a taxa de infiltração é relativamente baixa, podendo 
atingir valores até 10 % dos valores médios anuais de precipitação. Contudo há 
autores que referem valores que podem atingir os 20%, embora seja provável que 
uma fracção dos volumes recarregados não seja explorável e retorne rapidamente à 
rede de drenagem superficial. 

Na Figura 6.4.1 apresenta-se uma representação do modelo conceptual dos 
aquíferos livres presentes na área de estudo num corte idealizado a cortar ambas as 
margens do rio Ave. 
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- AQUÍFERO SUPERFICIAL DETRÍTICO (Aluvião)

- RIO AVE

- NÍVEL FREÁTICO

- SENTIDO DE ESCOAMENTO
  SUBTERRÂNEO (à escala local)

- FALHAS

- AQUÍFERO CRISTALINO FRACTURADO

NNW SSE

ETAR
Rio AveEmissário

 

Figura 6.4.1 – Modelo conceptual do aquíferos superficiais na área de estudo (sem 
escala) 

Na área de estudo verifica-se a ausência de um conjunto de medições de níveis 
piezométricos. Contudo, tal como já foi referido, é plausível que a piezometria dos 
aquíferos superficiais – aluvionar e cristalino – deverá seguir a influência topográfica, 
uma vez que se tratam de aquíferos fundamentalmente livres com ligação conjunta 
(muito pontualmente confinados).  

Na área de estudo, a zona de recarga à escala local, para além daquela que ocorre 
directamente sobre os terrenos graníticos, a partir da chuva, provem de SSE, dando-
se a drenagem preferencialmente para NNE a NNW. A descarga é realizada para o 
rio Ave. Por outro lado à escala regional a recarga provém de NE, e a descarga 
ocorre para SW, na direcção do mar. 

No Desenho 7 do Anexo III – Desenhos do EIA procura-se reproduzir os sentidos de 
escoamento subterrâneo regional atendendo à correlação elevada que os sistemas 
superficiais têm com a topografia. 

6.4.3.3 Determinação de recursos renováveis anuais 

A estimativa da recarga dos aquíferos é fundamental para a concretização do 
conhecimento hidrogeológico de uma formação geológica, e ao mesmo tempo 
permite a determinação do volume de recursos hídricos subterrâneos anualmente 
renováveis. Tal situação tem implicações directas no planeamento e gestão 
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integrada dos recursos hídricos regionais, especialmente em climas relativamente 
secos e sujeitos a variações climáticas.  

Como já foi mencionado, Almeida et al. (2000) admitem que 10% da precipitação que 
ocorre nesta zona corresponde à infiltração eficaz (embora para aquíferos 
semelhantes mas distantes geograficamente os valores possam ser um pouco 
diferentes). Uma vez que os granitos onde será implantado o Projecto correspondem 
a sistema aquífero livre, esse valor é o admitido nos cálculos dos recursos 
renováveis anuais.  

Tendo em conta que: 

� de acordo com PBHRA, a precipitação média anual (PMA) é de 1374 mm/ano. 

� a área bruta dos granítóides do designado Sistema Aquífero dos Granitos do 
Porto é de cerca de 265,86 km2, e que por sua vez a área interessada pelo 
Projecto é de cerca de 37260 m2. 

Estima-se que a infiltração global nos 265,86 km2 do sistema granítico, com base no 
valor de infiltração eficaz anual de 0,1374 m3/m2, corresponderá a um volume de 
recursos renováveis anuais de 36,5x106 m3/ano (36,6 h3/ano) para a área total dos 
granitos do Porto. Relativamente à área de implantação da ETAR do Ave, esse valor 
cifra-se em cerca de 5120 m3/ano.  

6.4.4 Aspectos qualitativos  

A caracterização da situação de referência no que respeita à qualidade da água 
subterrânea foi realizada à escala regional com base nos dados analíticos 
encontrados em artigos científicos respeitante aos granitos do Porto. 

Não obstante, um dos factos mais salientes é a inexistência de dados à escala da 
área de estudo, que permitam a efectiva concretização de um estudo mais 
aprofundado relativamente à realidade qualitativa dos sistemas aquíferos que aí 
ocorrem. Mesmo o SNIRH não disponibiliza quaisquer valores qualitativos. 

Assim, a apreciação qualitativa das águas subterrâneas baseou-se no trabalho de 
Afonso (1997) e Afonso et al. (2004). Estes autores analisaram a qualidade da água 
subterrânea a Sul da área de estudo, mais propriamente na envolvente Norte da 
cidade do Porto. Neste estudo os granitóides foram o litótipo que mais foi sujeito a 
avaliação. No Quadro 6.4.2 apresentam-se os dados referentes a 25 pontos de água 
tendo as amostras de água sido colhidas em Fevereiro de 1996. 

Na Figura 6.4.2 apresenta-se o diagrama de Piper relativo às amostras referidas no 
Quadro 6.4.2. 
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De acordo com este diagrama verifica-se que não existe uma tendência explícita, 
mas sim, uma evidente mistura de processos hidrogeoquímicos. Afonso et al. (2004) 
referem que a fonte da mineralização corresponde não só às reacções água-rocha, 
mas também à deposição seca da neblina marítima e das fontes antropogénicas. 

Quadro 6.4.2 – Estatísticas qualitativas das águas dos granitóides a norte do Porto. (in: 
Afonso et al. (2004) 

Parâmetros N Média Mínimo Máximo Desvio padrão 
Temperatura (ºC) 25 15,5 9,6 17,3 2,0 

pH 25 6,13 4,55 7,45 0,62 

Condutividade 
eléctrica (µs/cm) 

25 489 201 1011 204 

Na (mg/l) 25 43,9 9,1 103,0 20,6 

K (mg/l) 25 6,7 2,0 16,2 4,3 

Ca (mg/l) 25 29,3 5,6 60,8 13,5 

Mg (mg/l) 25 10,6 1,5 22,8 5,5 

HCO3 (mg/l) 25 58,6 2,4 125,7 33,4 

Cl (mg/l) 25 62,9 10,6 188,5 38,5 

SO4 (mg/l) 25 51,1 5,8 114,6 29,6 

NO3 (mg/l) 25 38,4 0,8 138,6 38,2 

 

 

Figura 6.4.2 – Diagrama de Piper. In (Afonso et al. 2004) 
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De um ponto de vista mais abrangente o PBHRA menciona, que do ponto de vista 
hidroquímico, as águas ocorrentes nas diversas formações geológicas são ácidas e 
enquadram-se, geralmente, nos limites fixados para a produção de água potável e 
para a actividade agrícola. Refere-se ainda a existência de alguma degradação 
qualitativa patente em certas zonas onde a actividade antrópica (agricultura, indústria 
ligeira, deposição de lixo sem controlo) põe em risco sistemas hidrogeológicos de 
interesse local. 

Ao contrário do estabelecido em Afonso et al. o PBHRA refere que a fácies 
hidroquímica predominante é do tipo bicarbonatada magnesiana tendo sido 
identificadas águas com fácies de tipo bicarbonatadas e/ou cloretadas sódicas. 

De acordo com PBHRA, o problema mais generalizado face aos limites destes 
parâmetros fixados legalmente para a água para consumo humano é o reduzido 
valor de pH, mas tal é inerente à natureza granítica das formações geológicas 
presentes na região. Quanto às concentrações de nitratos, foram observados valores 
excessivos em captações de todos os concelhos estudados com excepção de Vieira 
do Minho. 

Vila do Conde é o concelho em que, segundo o PBHRA, se observa maior número 
de situações problemáticas e onde se verificam, com carácter generalizado, elevados 
níveis de nitratos (o VMA é excedido em quatro dos nove pontos de amostragem). 
Também no que se refere aos cloretos, neste concelho o VMR foi excedido em todas 
as nove captações do concelho, bem como de azoto amoniacal (em duas captações 
num total de nove excedeu-se o VMR). 

6.4.5 Vulnerabilidade à poluição  

Segundo Ribeiro (2005), a definição da vulnerabilidade está na percepção de que 
determinadas áreas são mais susceptíveis à contaminação do que outras, tomando 
em conta o grau de eficácia dos processos de atenuação natural, que variam por 
vezes drasticamente de um local para outro e a constituição litológica das formações 
onde ocorre ou poderá vir a ocorrer um fenómeno de poluição. 

Já Lobo-Ferreira & Cabral (1991) entendem por vulnerabilidade à poluição das águas 
subterrâneas “a sensibilidade da qualidade das águas subterrâneas a uma carga 
poluente, função apenas das características intrínsecas do aquífero”. Para Ribeiro 
(2005) a vulnerabilidade pode ser definida como o grau da potencial susceptibilidade 
da água subterrânea a uma fonte de poluição tópica ou difusa. 

Para caracterizar a vulnerabilidade à poluição dos aquíferos presentes na área de 
estudo, foram aplicados métodos conducentes com a tipologia e especificidades dos 
aquíferos superficiais em questão e de acordo com os dados disponíveis. 
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A vulnerabilidade à poluição da área de estudo foi realizada e avaliada de acordo 
com o método EPPNA (1998). De acordo com este método (EPPNA, 1998), atribui-
se uma classe de vulnerabilidade em função das características 
litológicas/hidrogeológicas de uma área, de acordo com as classes apresentadas no 
Quadro 6.4.3.  

Quadro 6.4.3 – Classes e respectiva vulnerabilidade à poluição segundo o método 
EPPNA (1998). In Oliveira & Lobo-Ferreira (2003). 

 

Na definição da vulnerabilidade EPPNA foram considerados os litótipos sedimentares 
localizados no vale do rio Ave, bem como as restantes rochas graníticas. 

Para o sistema livre constituído fundamentalmente por rochas detríticas, que ocorre 
no vale do rio permanente (rio Ave), teve-se em consideração a existência de ligação 
hidráulica a esse colector superficial, podendo ser incluído na classe V3 – Aquíferos 
em sedimentos não consolidados com ligação hidráulica com a água superficial, o 
que resulta numa Vulnerabilidade Alta.  

Por fim as restantes rochas graníticas que afloram em praticamente toda a área de 
estudo foi incluída na classe V6 – Aquíferos em rochas fissuradas, o que resulta 
numa Vulnerabilidade Baixa e variável. 
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6.5 SOLO E APTIDÃO DO SOLO 

6.5.1 Considerações iniciais 

A caracterização dos solos da área em estudo teve como base a informação 
recolhida da Carta de Solos – Folhas 96 e 97 – da Direcção Regional de Agricultura 
de Entre Douro e Minho (DRAEDM), à escala 1:25.000, e respectivas memórias 
descritivas.  

Desenho 8 do Anexo III – Desenhos do EIA apresenta-se o extracto da Carta de 
Solos para a área de enquadramento envolvente ao Projecto. 

Na análise quantitativa deste factor ambiental considerou-se como área de estudo 
cerca de 1 km2 envolvendo a área de implantação do Projecto da ETAR do Ave e 
respectivo Projecto Complementar, tal como se apresenta no referido desenho. 

6.5.2 Caracterização das unidades pedológicas 

Na área de estudo considerada no âmbito da análise do factor ambiental solo 
observa-se a presença das seguintes unidades pedológicas, identificadas 
respectivamente pelo grupo principal, pela unidade-solo e pela respectiva sub-
unidade:  

� ATcd.g – Antrossolos Cumúlicos Dístricos em materiais de granitos e rochas 
afins; 

� CMdp.t – Cambissolos Dístricos Pardacentos de sedimentos detríticos não 
consolidados; 

� CMup.t – Cambissolos Húmicos-Úmbricos Pardacentos de sedimentos detríticos 
não consolidados; 

� FLda – Fluvissolos Dístricos Grosseiros ou Arénicos em aluviões recentes; 

� FLdm – Fluvissolos Dístricos Medianos ou Normais em aluviões recentes; 

� RGuo.g – Regossolos Úmbricos Normais ou Órticos em materiais de granitos e 
rochas afins; 

� RGdo.g – Regossolos Dístricos Normais ou Órticos em materiais de granitos e 
rochas afins. 

Os Antrossolos (AT) são solos que, pela actividade humana, sofreram uma 
modificação profunda por soterramento dos horizontes originais do solo ou através 
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de remoção ou perturbação dos horizontes superficiais, cortes ou escavações, 
adições seculares de materiais orgânicos, rega contínua e duradoura, etc. Os 
Antrossolos presentes na área de estudo integram-se na unidade-solo Cumúlicos e 
na sub-unidade Dístricos. Estes solos possuem perfil do tipo Ap1-Ap2-2C ou Ap1-
Ap2-Ab-Bb ou Ap1-Ap2-Ab-C. Horizonte Ap1 (20/35 cm), horizonte Ap2 
(50/135 cm), substrato constituído por perfil soterrado (Ab-Bb-C, Ab-Bb, Ab-C, Ab-
C-R), por material de origem coluvionar (2C) ou da alteração da rocha subjacente 
(2C, 2C-2R), a partir de 50/135 cm. 

Os Cambissolos (CM) são solos que possuem um horizonte câmbico e sem outros 
horizontes de diagnóstico além de um A ócrico ou úmbrico, ou um A mólico 
assentando sobre um B câmbico com um grau de saturação de bases menor que 
50%. Os Cambissolos presentes na área de estudo integram-se nas unidades-solo 
Dístricos e Húmicos-Úmbricos e na sub-unidade Pardacentos. 

Os Cambissolos Dístricos Pardacentos possuem um horizonte A (10/50 cm), 
horizonte B câmbico não crómico (45/110 cm), perfil do tipo A-B-C-R, A-B-C, A-B-R 
ou A-B-2C. O horizonte C (60/150 cm), constituído por material grosseiro da 
desagregação de rocha subjacente com alguma terra, ou de sedimentos detríticos 
não consolidados mais ou menos alterados; rocha contínua e coerente (R) a 
profundidade abaixo de 50/60 cm ou substrato constituído por perfil soterrado. 

Os Cambissolos Húmicos-Úmbricos Pardacentos possuem um horizonte A 
(20/60 cm), horizonte B câmbico não crómico (40/150 cm), perfil do tipo A-B-C-R, A-
B-C, A-B-R ou A-B-2C. O horizonte C é proveniente da alteração de rocha 
subjacente com muito material grosseiro e alguma terra fina, ou constituído por 
material de coluviação de encostas, depositado em fundos de vales coluvionares ou 
em bases de encostas adjacentes.  

Os Fluvissolos (FL) são solos que apresentam propriedades flúvicas, não tendo 
outros horizontes de diagnóstico além de um A ócrico, mólico ou úmbrico ou um 
horizonte H hístico, ou um horizonte sulfúrico, ou material sulfídrico até 125 cm da 
superfície. Os Fluvissolos presentes na área de estudo integram-se na unidade-solo 
Dístrico e na sub-unidade Medianos ou Normais. 

Os Fluvissolos Dístricos Normais não apresentam textura grosseira contínua nem 
propriedades hidromórficas (gleicas ou estágnicas) desde a superfície até, 
respectivamente, 50 e 100 cm de profundidade. 

Os Regossolos (RG) são solos com perfil fracamente desenvolvido, derivados de 
materiais não consolidados, com exclusão de materiais com textura mais grosseira 
que franco-arenosa ou com propriedades flúvicas, não tendo outro horizonte de 
diagnóstico além de um A úmbrico ou ócrico. Os Regossolos presentes no local de 
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intervenção integram-se em duas unidades-solo: Regossolos Úmbricos e Regossolos 
Dístricos e na subunidade Normais ou Órticos. 

Os Regossolos Úmbricos Normais ou Órticos são formados a partir de regolitos 
bastante espessos (de 50/200 cm ou mais), constituídos por sedimentos detríticos 
não consolidados (em terraços fluviais ou marinhos), coluviões em bases de 
encostas e fundos de vales, depósitos de vertente em encostas declivosas, ou 
materiais resultantes da arenização profunda de rocha compacta subjacente, que se 
encontra a profundidade superior a 50 cm. 

Os Regossolos Dístricos Normais ou Órticos, são desenvolvidos a partir de materiais 
da alteração e desagregação local da rocha subjacente, a qual se encontra 
relativamente próxima da superfície (entre 30 a 50 cm), quer dura e contínua, quer 
fendilhada ou desagregada em blocos compactos, com fendas ou intervalos 
preenchidos por material terroso. O perfil normal é do tipo A-C-R ou A-R. O 
Horizonte A tem 10/30 cm de espessura; o horizonte C possui muito material 
grosseiro (rocha) e estrutura de rocha, e/ou rocha desagregada em fragmentos duros 
com terra envolvente ou material saibrento solto, com alguma terra. Apresenta rocha 
dura e contínua (R) a partir de 30/50 cm de profundidade. 

Os Regossolos Dístricos Normais ou Órticos são formados a partir de sedimentos 
detríticos não consolidados, coluviões de bases de encostas e fundos de vales, de 
depósitos de vertente em encostas declivosas ou materiais resultantes da alteração e 
desagregação de rocha dura subjacente. O perfil normal é do tipo A-C e por vezes A-
C-R. O Horizonte A tem 10/50 cm de espessura sendo de constituição franco ou 
franco-arenoso e por vezes arenoso-franco. O Horizonte C desenvolve-se entre os 
50/150 cm apresentando constituição franco, franco-arenoso e por vezes arenoso-
franco ou franco-limoso de material da alteração e desagregação de rocha 
subjacente, de depósitos de vertente em encostas declivosas, de coluviões de base 
de encosta e fundos de vales ou de sedimentos detríticos não consolidados. Sob o 
Horizonte C apresenta rocha dura e contínua (R ou 2R), leito de pedras 
subangulosas a roladas de quartzo e/ou rocha (2C), rocha detrítica pouco 
consolidada (pré-conglomerado) (2C) ou estrato argiloso pouco permeável 
frequentemente com características estágnicas (2Cg). 

No Quadro 6.5.1 apresenta-se a relação das unidades pedológicas ocorrentes na 
área de estudo, a área que lhes corresponde e a respectiva importância relativa.  

 



 

  
 
ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUAS RESIDUAIS DO AVE 
 
 

45316_EIA_MD_AMB-0001-VF_a  
86 

Quadro 6.5.1 – Unidades pedológicas ocorrentes na área de estudo 

Unidade Pedológica 
Área ocupada 

(ha) 
Importância 
relativa (%) 

ATcd.g – Antrossolos Cumúlicos Dístricos em 
materiais de granitos e rochas afins 

45,49 45,49 

CMup.t – Cambissolos Húmicos-Úmbricos 
Pardacentos de sedimentos detríticos não 
consolidados 

6,31 6,31 

FLdm – Fluvissolos Dístricos Medianos ou Normais 
em aluviões recentes 

34,58 34,58 

RGuo.g – Regossolos Úmbricos Normais ou Órticos 
em materiais de granitos e rochas afins 

4,35 4,35 

RGdo.g – Regossolos Dístricos Normais ou Órticos 
em materiais de granitos e rochas afins 

6,43 6,43 

Rio Ave 2,84 2,84 

6.5.3 Aptidão do solo 

A caracterização da capacidade de uso dos solos existentes na área de estudo foi 
efectuada como base na Carta de Aptidão da Terra em Entre Douro e Minho – 
Folhas n.ºs 96 e 97 – da Direcção Regional de Agricultura de Entre Douro e Minho 
(DRAEDM), à escala 1:25.000. 

Na elaboração da Carta de Aptidão da Terra de Entre Douro e Minho adoptou-se a 
metodologia de classificação da aptidão da terra para usos agrícolas (“land suitability 
evaluation”) recomendada pela FAO (FAO, 1976 e 1983 e Dent and Young, 1981). 
Este sistema compreende quatro classes de aptidão, sendo três aptas (A1 – aptidão 
elevada; A2 – aptidão moderada; A3 – aptidão marginal) e uma inapta (A0 ou N). 

No Desenho 9 do Anexo III – Desenhos do EIA apresenta-se o extracto da Carta de 
Aptidão da Terra para a área de enquadramento envolvente ao Projecto e para a 
área de estudo de referência correspondente a 1 km2 envolvente ao Projecto em 
avaliação. 

De acordo com os elementos cartografados no Desenho 9 do Anexo III – Desenhos 
do EIA e com os dados sintetizados no Quadro 6.5.2., os solos classificam-se 
maioritariamente (com expressão aproximadamente equitativa) dentro das classes 
de aptidão A1 e A2, ou seja, com aptidão agrícola elevada e mediana, 
respectivamente. 
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Quadro 6.5.2 – Classes de aptidão da terra para a agricultura ocorrentes na área de 
estudo 

Classe de aptidão para a agricultura 
Área ocupada 

(ha) 
Importância 
relativa (%) 

A1 – Aptidão agrícola elevada  40,66 40,66 

A2 – Aptidão agrícola mediana 51,96 51,96 

A0 – Sem aptidão agrícola 4,54 4,54 

Rio Ave 2,84 2,84 

 



 

  
 
ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUAS RESIDUAIS DO AVE 
 
 

45316_EIA_MD_AMB-0001-VF_a  
88 

6.6 USO ACTUAL DO SOLO 

6.6.1 Considerações iniciais 

A caracterização do uso actual do solo na área de estudo teve por base a cobertura 
de ortofotomapas a cores, recorrendo a técnicas de foto-interpretação, e cuja 
informação foi posteriormente validada por reconhecimento no decurso do trabalho 
de campo efectuado em Dezembro de 2006. 

A área de estudo considerada na análise efectuada possui cerca de 312,50 ha, 
correspondentes à envolvente no raio de 1,0 km em torno da área de implantação da 
ETAR e que se encontra representada no Desenho 10 do Anexo III – Desenhos do 
EIA. 

6.6.2 Caracterização do uso do solo na área de estudo 

No que respeita à ocupação do solo existente na área de estudo identificaram-se as 
seguintes tipologias de uso: 

� Uso Urbano Misto (zonas urbanizadas, rede viária, caminhos agrícolas). 

� Uso Agrícola. 

� Uso Florestal. 

� Meios Semi-Naturais. 

� Superfícies com Água. 

Apresenta-se, em seguida, uma breve descrição das características destas tipologias 
de ocupação do solo, cuja ocorrência na área de estudo se apresenta Desenho 10 
do Anexo III – Desenhos do EIA e Quadro 6.6.1. 

Quadro 6.6.1 – Classes de uso actual do solo ocorrentes na área de estudo 

Classe de uso do solo 
Área ocupada 

(ha) 
Importância 
relativa (%) 

Uso urbano misto  65,7 16,6 

Uso agrícola 241,8 61,1 

Uso florestal 61,2 15,5 

Meios semi-naturais 11,1 2,8 

Superfícies com água 16,2 4,1 

TOTAL 312,5 100 
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6.6.2.1 Uso Urbano Misto 

Esta tipologia de uso corresponde a áreas ocupadas por aglomerados/casario, as 
respectivas vias de acesso e caminhos agrícolas. 

Como principais aglomerados situados na envolvente à área de implantação da 
ETAR do Ave destacam-se as povoações de Tougues (a Sul), Povoação (a 
Sudoeste) e Madorra (a Noroeste). O acesso à área de implantação da ETAR far-se-
á utilizando a Estrada Municipal EM 528-1 com posterior ligação ao IC1 e A7. 

 

Fotografia 6.6.1 – Vista para o aglomerado de Tougues 

6.6.2.2 Meios Semi-Naturais 

Os meios semi-naturais representados representados na área de estudo 
correspondem a áreas de vegetação ripícola situadas nas margens do rio Ave e rio 
Este, que apesar de bastante degradadas, apresentam ainda alguns exemplares de 
espécies arbóreas como o choupo, o salgueiro, o freixo e o amieiro.  

 

Fotografia 6.6.2 – Margens do rio Ave 
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6.6.2.3 Uso Agrícola 

Quanto à ocupação agrícola, pode referir-se que esta apresenta uma elevada 
expressão na área de estudo, sendo o uso mais representado. Nestas áreas 
predominam os sistemas culturais de regadio, nomeadamente a cultura do milho. 
Nalguns casos regista-se ainda a presença de culturas de vinha em latada a delimitar 
algumas parcelas agrícolas. 

 

Fotografia 6.6.3 – Exploração agrícola na envolvente à localização do Projecto 

6.6.2.4 Uso Florestal 

A ocupação florestal corresponde ao segundo uso do solo mais frequente dentro da 
área de estudo. Nestas áreas verifica-se o predomínio da monocultura do eucalipto, 
embora nalguns casos este surja em associação com o pinheiro-bravo e algumas 
acácias. Neste uso inclui-se ainda duas pequenas manchas de bosque 
correspondentes aos vestígios das florestas originais da região. 

 

Fotografia 6.6.4 – Exemplo de área florestal 
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6.6.2.5 Superfícies com Água 

O principal curso de água presente na envolvente da área de implantação da ETAR 
do Ave é o rio Ave. Para além deste destaca-se ainda a presença do rio Este, 
situando-se a confluência deste com o rio Ave a cerca de 250 m a Norte do limite 
Norte da área de implantação da ETAR do Ave.  

 

Fotografia 6.6.5 – Rio Ave (confluência do rio Este com o rio Ave) 
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6.7 RECURSOS HÍDRICOS SUPERFICIAIS 

6.7.1 Considerações iniciais 

A área em estudo localiza-se na região hidrográfica n.º 1. Esta região hidrográfica é 
limitada a Norte pela Espanha, a Este e a Sul pela bacia hidrográfica do rio Douro e a 
Oeste pelo Oceano Atlântico e inclui ainda as bacias hidrográficas do Noroeste de 
Portugal. 

Os principais rios que fazem parte desta região hidrográfica são o rio Minho, o rio 
Lima, o rio Neiva, o rio Cávado, o rio Leça e o rio Ave. 

A caracterização da situação de referência no que respeita aos aspectos 
quantitativos e qualitativos dos recursos hídricos superficiais foi efectuada tendo em 
conta os elementos bibliográficos disponíveis, com especial destaque para o Plano 
de Bacia Hidrográfica do Rio Ave, e os elementos constantes do Sistema de 
Informação de Recursos Hídricos (SNIRH). 

6.7.2 Aspectos quantitativos 

6.7.2.1 Bacia hidrográfica do rio Ave dominada pela secção de restituição da ETAR do 

Ave 

6.7.2.1.1 Caracterização física 

O rio Ave desenvolve-se no sentido NE-SO inflectindo, sensivelmente a meio do seu 
percurso, para um sentido aproximado a este-oeste, percorrendo cerca 110 km 
desde a sua nascente, a mais de 1.200 metros de altitude, no concelho de Vieira do 
Minho, até à foz a sul de Vila do Conde.  

Os principais afluentes do rio Ave são os rios Vizela, na margem esquerda, e o rio 
Este, na margem direita. 

A bacia hidrográfica do rio Ave na secção de restituição da ETAR do Ave tem uma 
área total de cerca de 1.350 km2, sendo limitada a norte pela bacia hidrográfica do rio 
Cavado e a sul e Este pela bacia hidrográfica do rio Douro.  

A secção de definição da bacia hidrográfica situa-se ligeiramente a jusante, 400 m, 
da confluência do rio Este com o rio Ave. 

As características morfológicas da bacia hidrográfica, bem como o seu tipo de solo e 
a sua ocupação, foram determinados recorrendo a cartografia à escala 1:100 000 e à 
informação disponibilizada no Sistema Nacional de Informação de Recursos Hídricos 
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(SNIRH), em www.snirh.pt. Foi analisada a informação relativa às bacias 
hidrográficas das estações hidrométricas de Ponte de Junqueira, no rio Este, e de 
Açude de Tougues, no rio Ave, sendo a soma das suas áreas praticamente igual à 
área drenada para a secção de restituição da ETAR do Ave. Assim, considera-se a 
bacia hidrográfica dominada pela secção de restituição da ETAR do Ave composta 
por duas sub-bacias, tal como se mostra no Desenho 11 do Anexo III – Desenhos do 
EIA. As características das sub-bacias hidrográficas e da bacia hidrográfica total 
dominada pela secção de restituição da ETAR do Ave encontram-se no Quadro 
6.7.1. 

Quadro 6.7.1 – Características da bacia hidrográfica do rio Ave dominada pela secção de 
restituição da ETAR do Ave e das sub-bacias que a constituem. 

Bacia 
Curso de água 

principal 

Número de 
escoamento 

Nome Área 
Altitude 
mínima  

Altitude 
máxima  

Altitude 
média  

Declive 
médio  

AMCII AMCIII 

Comprimento  
 

Declive 
médio  

 

 (km2) (m) (m) (m) (-) (-) (-) (m) (-) 

Ponte 
Junqueira 
(rio Este) 

233,882 27 569 161 0,104 72 86 46,866 0,0080 

Açude de 
Tougues 
(rio Ave) 

1113,869 4 1257 313 0,138 71 85 105,943 0,0118 

ETAR do 
Ave 

(bacia total) 
1347,751 4 1257 286 0,132 71 85 105,943 0,0118 

 

O tempo de concentração da bacia hidrográfica dominada pela secção de restituição 
da ETAR do Ave foi determinado de acordo com as fórmulas de Giandotti, de Temez 
e do Soil Conservatio Service (SCS) a seguir apresentadas: 

Fórmula de Giandotti 

mh,

L,A
tc

80

514 +
=  

onde 
  tc - tempo de concentração (h); 

  A - área da bacia hidrográfica (km2); 

  L - comprimento da linha de água principal (km); 
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  hm - altura média da bacia na secção em estudo (m). 

 

Fórmula de Temez 

760

250
30

,

,
md

L
,tc 










=  

onde 

tc - tempo de concentração (h); 

L - comprimento do curso de água principal (km); 

dm - declive médio do curso de água principal (-). 

 

Fórmula do SCS 

  
( )( )

S

CN/L
tc

,,

1900

91000100
7080

−
=   

onde 

tc – tempo de concentração (min); 

L – comprimento da linha de água principal (ft); 

S - declive médio da linha de água (%); 

CN - número do escoamento (-). 

Os tempos de concentração determinados pelas diferentes fórmulas e o valor médio 
adoptado para a bacia hidrográfica do rio Ave dominada pela secção de restituição 
da ETAR do Ave são apresentados no Quadro 6.7.2. 

Quadro 6.7.2 – Tempo de concentração 

Tempo de concentração (h) 
Bacia 

Giandotti Temez SCS Adoptado 

ETAR do Ave 
(bacia total) 

22,74 24,12 26,66 24,00 
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6.7.2.1.2 Caracterização hidrológica 

� Precipitações médias anuais 

A determinação das precipitações médias anuais baseou-se nos valores constantes 
no SNIRH para as sub-bacias anteriormente mencionadas, constituintes da bacia 
hidrográfica do rio Ave dominada pela secção de restituição da ETAR do Ave. No 
entanto, comparando os referidos valores com o mapa de isoietas em ano médio 
estabelecido por A. C. Quintela em 1967, constatou-se que os mesmos são cerca de 
20% superiores aos que seriam expectáveis. Assim, adoptaram-se os valores 
indicados no Quadro 6.7.3 que resultam da multiplicação por 0,8 dos valores 
indicados no SNIRH. 

Quadro 6.7.3 – Precipitações médias anuais na bacia hidrográfica do rio Ave dominada pela 
secção de restituição da ETAR do Ave e nas sub-bacias que a constituem. 

Bacia Precipitação média anual 

Nome Área 
Ano 

húmido 
Ano 

médio 
Ano 
seco 

 (km) (mm) (mm) (mm) 

Ponte de Junqueira 
(rio Este) 

233,882 1818,56 1298,0 933,8 

Açude de Tougues 
(rio Ave) 

1113,869 2052,9 1445,9 1013,4 

ETAR do Ave 
(bacia total) 

1347,751 2012,2 1420,2 999,5 

 

� Escoamentos anuais, mensais e diários 

Para determinar os escoamentos anuais, mensais e diários no rio Ave na secção de 
restituição da ETAR do Ave foram usados os registos de caudais médios diários das 
estações hidrométricas atrás referidas, ou seja: 

� Açude de Tougues, no rio Ave, situada ligeiramente a montante da confluência do 
rio Este e da secção de restituição da ETAR do Ave. 

� Ponte de Junqueira que domina praticamente toda a bacia hidrográfica do rio 
Este. 

Os escoamentos na secção de restituição da ETAR do Ave foram considerados 
iguais à soma dos escoamentos verificados em cada uma das estações 
hidrométricas durante o período comum de registos (dez anos hidrológicos, de 
1978/79 a 1987/88). Os valores assim obtidos para os escoamentos anuais e 
mensais são apresentados no Quadro 6.7.4.e Quadro 6.7.5. 
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Quadro 6.7.4 – Escoamentos anuais na bacia hidrográfica do rio Ave dominada pela secção de 
restituição da ETAR do Ave e nas e nas sub-bacias que a constituem 

Bacia Escoamento anual 

Nome Área 
Ano mais húmido do 

período (1978/79) 
Ano de características 

médias (C.M.) 
Ano mais seco do 
período (1980/81) 

 (km) (dam3) (mm) (m3/s) (dam3) (mm) (m3/s) (dam3) (mm) (m3/s) 

Ponte de 
Junqueira 
(rio Este) 

233,882 404670 1730,2 12,83 199163 851,6 6,32 73822 315,6 2,34 

Açude de 
Tougues 
(rio Ave) 

1113,869 1740370 1562,5 55,19 850563 763,6 26,97 382400 343,3 12,13 

ETAR do Ave 
(bacia total) 

1347,751 2145040 1591,6 68,02 1049726 778,9 33,29 456222 338,5 14,47 

Quadro 6.7.5 –Escoamentos mensais na bacia hidrográfica do rio Ave dominada pela secção de 
restituição da ETAR do Ave e nas sub-bacias que a constituem 

Escoamento mensal (dam3) 

Ponte de Junqueira 
(rio Este) 

Açude de Tougues 
(rio Ave) 

ETAR do Ave 
(bacia total) 

Meses 
Ano mais 
húmido 

do 
período 

(1978/79) 

Ano 
C.M. 

Ano mais 
seco do 
período 

(1980/81) 

Ano mais 
húmido 

do 
período 

(1978/79) 

Ano 
C.M. 

Ano mais 
seco do 
período 

(1980/81) 

Ano mais 
húmido 

do 
período 

(1978/79) 

Ano 
C.M. 

Ano mais 
seco do 
período 

(1980/81) 

Outubro 1570 5766 2880 10650 24470 14870 12220 30434 17750 

Novembro 2040 10945 7680 9570 44030 28680 11610 53935 36360 

Dezembro 79240 28841 2530 300050 121744 25040 379290 149539 27570 

Janeiro 63900 35928 2450 281970 155339 21810 345870 192002 24260 

Fevereiro 101100 43360 4100 492870 192702 17640 593970 234868 21740 

Março 73380 19408 11930 256690 81785 64770 330070 100782 76700 

Abril 47130 24903 18990 210940 103427 79600 258070 129409 98590 

Maio 20120 15309 11950 89050 63995 70120 109170 79534 82070 

Junho 11860 7825 8960 56090 31109 41030 67950 39358 49990 

Julho 2820 3457 1120 18200 16934 8460 21020 21274 9580 

Agosto 1310 1252 2 7450 5863 4020 8760 7267,2 4022 
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Escoamento mensal (dam3) 

Ponte de Junqueira 
(rio Este) 

Açude de Tougues 
(rio Ave) 

ETAR do Ave 
(bacia total) 

Meses 
Ano mais 
húmido 

do 
período 

(1978/79) 

Ano 
C.M. 

Ano mais 
seco do 
período 

(1980/81) 

Ano mais 
húmido 

do 
período 

(1978/79) 

Ano 
C.M. 

Ano mais 
seco do 
período 

(1980/81) 

Ano mais 
húmido 

do 
período 

(1978/79) 

Ano 
C.M. 

Ano mais 
seco do 
período 

(1980/81) 

Setembro 200 2169 1230 6840 9165 6360 7040 11324 7590 

Nas Figura 6.7.1, Figura 6.7.2 e Figura 6.7.3, é representada graficamente a 
distribuição dos caudais mensais ao longo de cada um dos três anos atrás referidos. 
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Figura 6.7.1 – Escoamento mensal na estação hidrométrica Ponte de Junqueira 
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Figura 6.7.2 – Escoamento mensal na estação hidrométrica Açude de Tougues 
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Figura 6.7.3 – Escoamento mensal na bacia hidrográfica dominada pela secção de restituição 
da ETAR do Ave 

Com base nos registos de caudais médios diários atrás referidos, foram, também, 
determinadas as curvas de duração que se apresentam na Figura 6.7.4. e no Quadro 
6.7.6. 

0,00

20,00

40,00

60,00

80,00

100,00

120,00

140,00

160,00

180,00

200,00

0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 300 320 340 360 380 400

Duração (dias)

Q
 (

m
3
/s

)

AÇUDE DE TOUGUES 

PONTE JUNQUEIRA

ETAR do Ave

 

Figura 6.7.4 – Curvas de duração média anual de caudais médios diários. 
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Quadro 6.7.6 –Curva de duração média anual do caudal médio diário na secção de restituição da 
ETAR do Ave 

Duração 
(dias) 

Caudal 
(m3/s) 

Duração 
(dias) 

Caudal 
(m3/s) 

Duração 
(dias) 

Caudal 
(m3/s) 

Duração 
(dias) 

Caudal 
(m3/s) 

1 362,83 15 124,71 110 35,67 250 8,36 

2 311,62 16 122,98 120 33,34 260 7,17 

3 226,06 17 121,01 130 31,25 270 6,15 

4 200,73 18 117,43 140 28,69 280 5,5 

5 179,23 19 113,78 150 26,11 290 4,94 

6 168,05 20 111,51 160 24,15 300 4,44 

7 160,38 30 90,91 170 21,62 310 3,96 

8 152,85 40 75,87 180 19,96 320 3,49 

9 145,72 50 65,07 190 18,08 330 3,05 

10 142,29 60 57,08 200 16,31 340 2,47 

11 139,82 70 50,33 210 14,74 350 1,96 

12 136,04 80 44,95 220 12,82 360 0,87 

13 132,14 90 41,12 230 11,09 365 ≈ 0 

14 128,97 100 38,11 240 9,7   

 

6.7.2.1.3 Cheias 

� Metodologia geral 

Não havendo, nas estações hidrométricas atrás referidas, registos de caudais 
instantâneos máximos anuais em número estatisticamente significativo, optou-se por 
estimar, por meio de um modelo de precipitação-escoamento, os caudais de cheia do 
rio Ave na secção da restituição da ETAR, para os períodos de retorno de 5, 10, 50 e 
100 anos.  

Recorreu-se ao programa HEC-HMS - Hydrologic Modeling System, da autoria do 
Hydrologic Engineering Center, U. S. Army Corps of Engineers. Este programa 
permite obter hidrogramas de cheia, por convolução de hietogramas de precipitação 
com um hidrograma unitário. 

No caso presente, optou-se pelo hidrograma unitário sintético do Soil Conservation 
Service. 

Para construir os hietogramas de precipitação usaram-se as curvas de Intensidade-
Duração-Frequência (IDF), para diferentes períodos de retorno, definidas em 
Brandão, et al. (2001), consultando, também, as últimas actualizações destas curvas, 
Brandão, et al. (2004). 
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� Curvas de Intensidade Duração Frequência (IDF) 

Os postos udográficos estudados por Brandão et al. com influência na bacia 
hidrográfica dominada pela secção de restituição da ETAR do Ave são Amarante, 
Viana do Castelo e Vila da Ponte, como se encontra assinalado no Desenho 11 do 
Anexo III – Desenhos do EIA. Para estes postos, Brandão et al. definiu as curvas IDF 
de acordo com a seguinte expressão 

 

badi =  

onde 

i – intensidade da precipitação (mm/h); 

d – duração da precipitação (min); 

a e b – parâmetros dependentes do período de retorno. 

Os parâmetros a e b das curvas IDF obtidos em Brandão et al e utilizados no 
presente estudo são apresentados no Quadro 6.7.7. 

 

Quadro 6.7.7 – Curvas IDF para os postos udográficos com influência na bacia hidrográfica 
dominada pela secção de restituição da Etar do Ave 

48-6h 6h-30min 30-5min 
Postos 

Udográficos 
T (anos) 

a b a b a b 

5 240,76 -0,595 339,64 -0,655 232.96 -0,534 

10 271,62 -0,592 453,82 -0,681 276,15 -0,536 

50 339,76 -0,589 720,33 -0,718 371,44 -0,526 
Amarante 

100 368,61 -0,587 837,07 -0,728 411,78 -0,523 

5 317,630 -0,616 545,43 -0,704 286,54 -0,512 

10 320,050 -0,599 742,80 -0,738 342,32 -0,508 

50 336,650 -0,574 1216,60 -0,782 465,21 -0,502 
Viana do Castelo 

100 346,170 -0,566 1428,20 -0,800 517,19 -0,500 

5 140,48 -0,616 202,88 -0,70 257,68 -0,51 

10 151,80 -0,599 247,52 -0,74 302,34 -0,51 

50 178,34 -0,574 720,33 -0,78 400,60 -0,50 
Vila da Ponte 

1000 189,93 -0,566 837,07 -0,80 442,14 -0,50 
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Depois de traçados os polígonos de Thiessen, as intensidadesde precipitação sobre 
a bacia hidrográfica foram calculadas ponderando os valores dos três postos 
udográficos de acordo com as áreas de influência apresentadas no Quadro 6.7.8. 

Quadro 6.7.8 – Curvas IDF para as estações meteorológicas com influência na bacia hidrográfica 
dominada pela secção de restituição da Etar do Ave 

Postos Udográficos 
Amarante Viana do Castelo Vila da Ponte 

Área de 
influência 

50% 9% 41% 

 

� Hietogramas 

Para compor os hietogramas de precipitação com diferentes períodos de retorno, 
foram consideradas chuvadas com duração total de 48 h e foram adoptados os 
seguintes procedimentos:  

A As durações dos blocos de precipitações que compõe o hietograma foram 

fixadas em valores próximos de 0,133xtc, em que tc é o tempo de concentração3. 

Assim, sendo tc = 24 h, a duração de cada bloco foi fixada em 3,0 h. 

B Cada bloco de precipitação, para um dado período de retorno, corresponde à 

diferença entre a precipitação com determinada duração t e a precipitação com 

duração t-∆t. 

C A disposição dos blocos foi efectuada do seguinte modo: 

C.1 colocação do bloco de maior intensidade no centro desse hietograma, 

distribuindo os restantes blocos alternadamente à esquerda e à direita, 

por ordem decrescente de intensidade de precipitação; 

C.2 nas primeiras 12 h e nas últimas 12 h, optou-se por uma distribuição 

constante da precipitação. 

D Todas as precipitações foram corrigidas em função da sua duração e da área da 

bacia hidrográfica, conforme proposto por Chow et al. (1988)4. 

A adopção do procedimento B implica que, em cada hietograma com um dado 
período de retorno, não só a precipitação total tem esse período de retorno, mas 
também todas as restantes durações parciais, múltiplas da dimensão dos blocos. 

                                                 
3 NUNES CORREIA, em “Alguns procedimentos adoptados pelo Soil Conservation Service para a determinação de caudais de 
cheia em pequenas bacias naturais e urbanas”, define que os blocos de precipitação a considerar na construção do hietograma 
deverão ter uma duração não superior a aproximadamente 0,133Tc. 
4 Esta correcção destina-se a ter em conta o facto de a intensidade da precipitação com dada duração não ser uniforme em toda a 
bacia, sendo a não uniformidade tanto mais acentuada quanto maior for a área da bacia e quanto menor for a duração da 
precipitação. 
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Nestas condições fortemente desfavoráveis, quanto maior for a duração total do 
hietograma, maior será o caudal atingido para cada período de retorno. 

Assim, por se tratar de um procedimento bastante conservador, considerou-se 
suficiente admitir uma duração total de 48 h para cada hietograma, ou seja, uma 
duração dupla do tempo de concentração da bacia. 

Para determinar as precipitações com durações inferiores a 48 horas, associadas 
aos períodos de retorno de 5, 10, 50, e 100 anos, foram utilizadas as curvas IDF 
referidas no ponto anterior. 

Nos Quadro 6.7.9 e Quadro 6.7.10 constam os valores das precipitações com diversas 
durações e com períodos de retorno estudados para os postos udográficos com 
influência na bacia hidrográfica dominada pela secção de restituição da ETAR do 
Ave, bem como os valores correspondentes a cada um dos blocos dos hietogramas, 
definidos de acordo com os procedimentos anteriormente descritos. 

Nas Figura 6.7.5 a Figura 6.7.8, são apresentados os hietogramas com 48 h de 
duração assim obtidos.  
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Quadro 6.7.9 – Precipitações com durações compreendidas entre 3 h e 48 h para os 
postos udográficos utilizados 

Período de retorno (anos) Período de retorno (anos) Período de retorno (anos) 

5  10  50  100  5  10  50  100  5  10  50  100  Duração d  
(h) Precipitação com duração d  

no posto de Amarante (mm) 
Precipitação com duração d  

no posto de Viana do Castelo (mm) 
Precipitação com duração d  

no posto de Vila da Ponte (mm) 
48,0 115,49 133,44 170,95 188,45 128,78 148,71 190,89 209,20 202,28 234,83 308,43 341,82 

45,0 112,51 129,97 166,48 183,49 125,63 144,91 185,71 203,42 197,33 228,83 300,07 332,38 

42,0 109,41 126,37 161,82 178,34 122,34 140,95 180,33 197,42 192,17 222,59 291,38 322,58 

39,0 106,17 122,60 156,97 172,96 118,91 136,83 174,73 191,17 186,78 216,07 282,32 312,37 

36,0 102,79 118,66 151,89 167,34 115,31 132,50 168,87 184,64 181,13 209,24 272,86 301,70 

33,0 99,23 114,52 146,55 161,43 111,52 127,96 162,72 177,80 175,18 202,07 262,93 290,52 

30,0 95,47 110,16 140,92 155,20 107,52 123,16 156,25 170,60 168,88 194,49 252,47 278,75 

27,0 91,48 105,52 134,95 148,59 103,25 118,07 149,39 162,97 162,18 186,44 241,39 266,29 

24,0 87,22 100,57 128,57 141,54 98,69 112,62 142,08 154,85 155,01 177,84 229,57 253,02 

21,0 82,63 95,24 121,71 133,94 93,75 106,75 134,22 146,13 147,26 168,57 216,88 238,77 

18,0 77,63 89,43 114,24 125,68 88,37 100,35 125,69 136,68 138,80 158,47 203,09 223,32 

15,0 72,10 83,02 105,99 116,56 82,39 93,27 116,30 126,28 129,41 147,29 187,92 206,33 

12,0 65,87 75,80 96,70 106,30 75,62 85,29 105,75 114,62 118,79 134,69 170,88 187,29 

8,0 58,63 67,40 85,92 94,39 67,72 76,00 93,56 101,17 106,36 120,01 151,17 165,30 

6,0 49,75 57,13 72,73 79,84 57,95 64,59 78,72 84,84 91,03 102,00 127,19 138,63 

3,0 39,17 45,79 59,82 66,12 47,20 53,87 67,68 73,86 74,14 85,06 109,35 120,69 

 

Quadro 6.7.10 – Precipitações com durações compreendidas entre 3 h e 48 h para a bacia 
hidrográfica dominada pela secção de restituição da Etar do Ave 

Período de retorno (anos)  Período de retorno (anos) 

5 10 50 100  5 10 50 100 Duração d  
(h) Precipitação com duração d ponderada  

para a bacia total (mm) 

Correcção 
(CHOW et 
al., 1988) 

Precipitação com duração d ponderada 
para a bacia total corrigida (mm) 

48,0 164,34 190,39 247,87 273,64 0,9148 150,33 174,17 226,75 250,33 

45,0 160,30 185,52 241,16 266,11 0,9148 146,64 169,72 220,61 243,44 

42,0 156,09 180,46 234,19 258,28 0,9148 142,79 165,08 214,24 236,28 

39,0 151,70 175,17 226,93 250,13 0,9148 138,77 160,24 207,59 228,82 

36,0 147,09 169,63 219,34 241,62 0,9148 134,56 155,18 200,65 221,03 

33,0 142,24 163,80 211,37 232,69 0,9148 130,12 149,85 193,36 212,86 

30,0 137,11 157,66 202,98 223,29 0,9148 125,43 144,22 185,69 204,26 

27,0 131,66 151,13 194,09 213,34 0,9148 120,44 138,25 177,55 195,16 

24,0 125,82 144,15 184,61 202,74 0,9148 115,10 131,87 168,88 185,46 

21,0 119,51 136,62 174,42 191,36 0,9018 107,78 123,21 157,30 172,57 

18,0 112,62 128,43 163,36 179,01 0,8889 100,10 114,15 145,21 159,12 

15,0 104,98 119,36 151,18 165,43 0,8759 91,95 104,55 132,42 144,90 

12,0 96,33 109,13 137,50 150,21 0,8629 83,12 94,18 118,65 129,62 

8,0 86,22 97,23 121,67 132,63 0,8500 73,29 82,64 103,42 112,73 

6,0 73,75 82,63 102,41 111,29 0,8370 61,73 69,16 85,72 93,15 

3,0 59,95 68,74 87,81 96,58 0,7867 47,16 54,08 69,08 75,98 
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T = 5 anos
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Figura 6.7.5 –  Hietograma para bacia hidrográfica dominada pela secção de restituição da 
ETAR do Ave e T=5 anos 

T = 10 anos

0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

60,0

3 6 9 12 15 18 21 24 27 30 33 36 39 42 45 48

Tempo (h)

P
re

ci
p

it
aç

ão
 (

m
m

)

 

Figura 6.7.6 –  Hietograma para bacia hidrográfica dominada pela secção de restituição 
da ETAR do Ave e T=10 anos 
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T = 50 anos
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Figura 6.7.7 –  Hietograma para bacia hidrográfica dominada pela secção de restituição 
da ETAR do Ave e T=50 anos 

T = 100 anos
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Figura 6.7.8 – Hietograma para bacia hidrográfica dominada pela secção de restituição 
da ETAR do Ave e T=100 anos 
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� Hidrogramas de cheia 

Os hidrogramas de cheia correspondentes aos hietogramas definidos na secção 
anterior foram determinados por convolução desses hietogramas com o hidrograma 
unitário sintético do Soil Conservation Service, recorrendo ao programa HEC-HMS 
desenvolvido pelo U.S. Army Corps of Engineers. 

As componentes deste programa caracterizam-se por relações matemáticas simples, 
que pretendem simular os processos meteorológicos, hidrológicos e hidráulicos que 
condicionam a relação entre a precipitação e o escoamento. A utilização deste 
programa contempla a análise da precipitação, da intercepção/infiltração, do 
escoamento e da propagação da onda de cheia. 

O hidrograma unitário do S.C.S é caracterizado pelo tempo de atraso (lag time) dado 
pela expressão: 

 

tp = 0,6 x tc 

 

onde tp é o tempo de atraso e tc é o tempo de concentração da bacia. 

Sendo o tempo de concentração da bacia hidrográfica em estudo de 24 h, o tempo 
de atraso é de 14,4 h. 

A bacia hidrográfica foi, ainda, caracterizada pelo número de escoamento, CN:  

� Para o período de retorno de 100 anos, considerou-se que o solo se encontra 
praticamente saturado no início da chuvada de projecto (situação AMC III na 
classificação do S.C.S.), optando-se por CN = 85; 

� Para os períodos de retorno de 5 e de 10 anos, considerou-se que o solo se 
encontra em condições intermédias de humedecimento no início da chuvada de 
projecto (situação AMC II na classificação do S.C.S.), optando-se por CN = 71; 

� Para o período de retorno de 50 anos considerou-se um número de escoamento 
intermédio entre os das duas situações anteriores, optando-se por CN = 78. 

Em resultado da aplicação do modelo, obtiveram-se os hidrogramas de cheia para os 
períodos de retorno de 5, 10, 50, 100 anos apresentados na Figura 6.7.9. 
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Figura 6.7.9 – Hidrogramas de cheia na secção de restituição da ETAR do Ave 

Quadro 6.7.10 – Caudais de ponta de cheia 

Período de retorno Qmáx ETAR do Ave 
(anos) (m3/s) 

5 967,13 

10 1.174,06 

50 1.861,64 

100 2.129,79 

6.7.3 Aspectos qualitativos 

6.7.3.1 Considerações iniciais 

A degradação da qualidade da água actualmente registada na bacia hidrográfica do 
rio Ave resulta da conjunção de uma série de factores, nomeadamente do facto de as 
redes de drenagem das águas residuais não abrangerem todos os concelhos 
interessados pelo Sistema Multimunicipal e do facto de as ETAR actualmente 
existentes estarem no limite ou acima da sua capacidade de tratamento. 

Assim, para a caracterização dos aspectos qualitativos associados aos recursos 
hídricos superficiais considerou-se, por um lado, a identificação das principais fontes 
de poluição existentes na bacia hidrográfica do rio Ave e, por outro, a caracterização 
da qualidade das águas superficiais com base nos resultados analíticos obtidos nas 
diversas estações de monitorização da qualidade da água do rio Ave existentes na 
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envolvente à secção de descarga da ETAR do Ave e das águas costeiras no 
concelho de Vila do Conde. 

Para a identificação das principais fontes de poluição existentes considerou-se a 
informação constante do Plano de Bacia Hidrográfica do Rio Ave e da Carta das 
Fontes e do Risco de Contaminação da Região de Entre-Douro-e-Minho, Folha Sul 
(Ministério da Economia, Instituto Geológico e Mineiro, 2000). 

No que respeita aos níveis de qualidade da água no rio Ave e na zona costeira de 
Vila do Conde, utilizaram-se os elementos disponíveis no SHIRH. 

6.7.3.2 Descrição das principais fontes de poluição da Bacia do rio Ave 

No que respeita às principais fontes poluentes existentes na bacia do rio Ave, pode 
destacar-se a presença de um número significativo de unidades industriais ao longo 
de toda a bacia hidrográfica do rio Ave, sendo os sectores mais representados na 
região o têxtil e o vestuário. 

Em particular nas freguesias que virão a ser servidas pela ETAR do Ave, e tendo em 
conta a Carta de Fontes e do Risco de Contaminação da Região de Entre-Douro-e-
Minho, Folha Sul, destacam-se como fontes de contaminação a saída directa de 
água de esgotos, algumas indústrias e afins e zonas urbanas com fossas sépticas 
e/ou sumidouros (ver Desenho 12 do Anexo III – Desenhos do EIA). 

A ocorrência destas fontes de contaminação, quer das águas superficiais, quer das 
águas subterrâneas são os principais responsáveis pela degradação da qualidade da 
águas superficial e costeira do concelho de Vila do Conde. 

6.7.3.3 Caracterização da qualidade da água na região interessada pelo Projecto 

6.7.3.3.1 Caracterização da qualidade na água na secção de descarga da ETAR do Ave 

Para caracterizar a qualidade da água do rio Ave consideraram-se os Critérios de 
Classificação da Qualidade da Água do INAG (Instituto Nacional da Água).  

Os dados de base utilizados foram recolhidos a partir da informação incluída no 
Sistema Nacional de Informação de Recursos Hídricos, e correspondem à 
caracterização da qualidade da água efectuada nas Estações da Rede de Qualidade 
de Ponte Velha do Ave e Formariz para o ano de 1999 (última informação disponível 
no respectivo site). 

Adicionalmente utilizou-se ainda a informação disponível para as Estações da Rede 
de Qualidade de TRAN_AVE_3, Ponte de Casalinho-Retorta e Bacia de Manobra 
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entre os anos de 2002 e 2004 (a informação disponível respeita a apenas 2 
medições nos anos de 2002 e 2003 e uma medição no ano de 2004).  

No Quadro 6.7.11 apresenta-se a identificação e as principais características das 
Estação de Qualidade consideradas.  

Estas estações permitem caracterizar a qualidade da água quer a montante quer a 
jusante do ponto previsto para a descarga das águas residuais tratadas a partir da 
ETAR do Ave. 

Quadro 6.7.11 – Identificação e principais características das estações de qualidade da água 
superficial consideradas 

Nome Código 
Altitude 

(m) 
Área drenada 

(km2) 
Distância à 

foz (km) 
Localização 

Ponte Velha do 
Ave 

05E/03 8 1108 9,38 
2,6 km a montante 
da ETAR do Ave 

Formariz 05E/04 4 1364 4,16 
1,29 km a jusante 
da ETAR do Ave 

TRAN_AVE_3 TRAN_AVE_3 - - - 
1,40 km a jusante 
da ETAR do Ave 

Ponte Casalinho - 
Retorta 

05E/23 6 1368 3,20 
km a jusante da 

ETAR do Ave 

Bacia de Manobra 05E/21 0 1387 0,08 
4,39 km a jusante 
da ETAR do AVE 

 

No Desenho 13 do Anexo III – Desenhos do EIA apresenta-se a localização das 
estações da rede de qualidade consideradas na análise efectuada. No Anexo V – 
Recursos Hídricos Superficiais apresentam-se os elementos de qualidade da água 
superficial considerados na presente análise.  

De acordo com os critérios do INAG (Anexo V – Recursos Hídricos Superficiais), a 
classificação da qualidade da água é efectuada considerando a sua utilização para 
usos múltiplos, permitindo obter informação sobre os usos que potencialmente 
podem ser considerados na massa de água classificada. 

A classificação do INAG apresenta uma escala de A a E, em que A representa a 
melhor qualidade e E representa a pior. A classificação é determinada pelo pior 
parâmetro e atendendo ao segundo pior resultado sempre que se disponha de uma 
série com 12 valores. Para séries inferiores a 12 valores a classificação é efectuada 
com base no pior resultado encontrado. 
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No Quadro 6.7.12 apresenta-se uma síntese da classificação da qualidade da água 
para cada uma das estações de qualidade consideradas. No Anexo V – Recursos 
Hídricos Superficiais apresentam-se os resultados analíticos de suporte à 
classificação apresentada em síntese. 

Quadro 6.7.12 – Síntese da classificação da qualidade da água em cada uma das estações de 
qualidade consideradas 

Nome Ano Classificação 
Parâmetros 

responsáveis 
Parâmetros com 

valores na classe D 
Localização 

Ponte Velha do Ave 1999 E Fósforo total 
CQO, CBO5, Coliformes 

fecais, SST 
2,6 km a montante 
da ETAR do Ave 

Formariz 1999 E Fósforo total CQO 
1,29 km a jusante 
da ETAR do Ave 

TRAN_AVE_3 2002 E 
Azoto total e 
Fósforo total 

- 
1,40 km a jusante 
da ETAR do Ave 

Ponte Casalinho - 
Retorta 

2002 E 
Azoto total e 
Fósforo total 

- 
 

Bacia de Manobra 2002 D Azoto total Azoto total 
4,39 km a jusante 
da ETAR do AVE 

Comparando os resultados analíticos obtidos nas diversas estações de qualidade 
consideradas com os valores estipulados pela classificação da qualidade da água do 
INAG, concluiu-se que: 

� De acordo com os resultados obtidos a qualidade da água nas diversas estações 
(com excepção da estação – Bacia de Manobra, cuja água se enquadra na 
classe D devido às concentrações de azoto) encontra-se classificada na Classe E 
– águas muito poluídas, apenas potencialmente aptas para irrigação, 
arrefecimento e navegação. Esta classificação resulta dos valores elevados 
relativos a Azoto e fósforo total. 

� Importa ainda referir que no caso da Estação da Ponte Velha do Ave, são 
também elevados os valores obtidos para os parâmetros CQO, CBO5, coliformes 
fecais e SST, correspondendo a uma classificação de D.  

� Os níveis encontrados associam-se possivelmente a contaminação resultante 
quer das actividades agrícolas presentes nos terrenos que circundam o rio Ave 
nesta zona e do encaminhamento de descargas domésticas sem tratamento para 
o rio Ave uma vez que parte das freguesias que este troço do rio abrange não se 
encontram servidas por sistemas de saneamento municipais ou multimunicipais. 
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6.7.3.3.2 Caracterização da qualidade da água costeira na zona interessada pelo Projecto 

Tendo em conta que uma importante parcela dos efluentes que virão a ser tratados 
na ETAR do Ave são actualmente descarregados na zona costeira entre Póvoa do 
Varzim e Matosinhos, sem tratamento ou com tratamento deficiente, é fundamental 
caracterizar a qualidade da água costeira (zonas balneares) na envolvente à foz do 
rio Ave. 

Neste contexto analisaram-se os dados relativos às seis zonas balneares designadas 
do concelho de Vila do Conde (No Desenho 13 do Anexo III – Desenhos do EIA), 
para a época balnear de 2006, tendo em conta a classificação em três categorias 
adoptada pelas autoridades portuguesas: 

� “Boa”: qualidade da água balnear conforme com os valores guia para os 
parâmetros coliformes totais e coliformes fecais e com os valores imperativos 
para os parâmetros físico-químicos, óleos minerais, substâncias tensioactivas e 
fenóis. 

� “Aceitável”: qualidade da água balnear conforme com os valores imperativos 
para os parâmetros coliformes totais, coliformes fecais, óleos minerais, 
substâncias tensioactivas e fenóis. 

� “Má”: qualidade da água balnear não conforme com os valores imperativos para 
os parâmetros coliformes totais, coliformes fecais, óleos minerais, substâncias 
tensioactivas ou fenóis. 

Nos casos críticos de qualidade da água balnear, considera-se a zona balnear como 
“interdita”. 

No Quadro 6.7.13 apresenta-se uma síntese da classificação da qualidade da água 
balnear para cada uma das zonas consideradas. 
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Quadro 6.7.13 – Síntese da classificação da qualidade da água em cada uma das zonas balneares 
consideradas 

Nome Ano Classificação 
Parâmetros 

responsáveis 
Localização 

Árvore 
(11400008131601) 

2006 Interdita 
Coliformes fecais, 
Coliformes totais e 

Estreptococos fecais 

4,9 km a Sudoeste da 
ETAR do Ave 

Frente Urbana – Norte 
(11400008131614) 

2006 Aceitável 
Coliformes fecais e 

Coliformes totais 
 km a Sudoeste da 

ETAR do Ave 

Frente Urbana – Sul 
(11400008131613) 

2006 Aceitável 
Coliformes fecais e 

Coliformes totais 
 km a Sudoeste da 

ETAR do Ave 

Mindelo 
(11400008131608) 

2006 Aceitável 
Coliformes fecais, 
Coliformes totais e 

Estreptococos fecais 

6,9 km a Sudoeste da 
ETAR do Ave 

Vila Chã 
(11400008131612) 

2006 Aceitável 
Coliformes fecais e 

Coliformes totais 
8,7 km a Sudoeste da 

ETAR do Ave 

Labruge 
(11400008131607) 

2006 Boa - 
10,4 km a Sudoeste 

da ETAR do Ave 

De acordo com os resultados apresentados verifica-se que a zona balnear mais 
próxima da foz do rio Ave está actualmente interdita devido à degradação da 
qualidade da água costeira essencialmente devido à descarga de efluentes 
domésticos sem tratamento. As restantes zonas balneares apresentam qualidade da 
água aceitável embora se verifique ainda contaminação bacteorológica. Apenas a 
zona balnear mais a Sul (Labruge), apresenta uma classificação de Boa. 

6.7.4 Usos da água 

De acordo com a informação constante do Plano de Bacia Hidrográfica do rio Ave o 
principal uso consumptido que se regista na área de estudo é a captação de água 
para rega, uma vez que nesta zona predominam os terrenos agrícolas ocupados com 
culturas de regadio. 

Ainda de acordo com o mesmo documento a envolvente dos cursos de água 
permanentes (caso do rio Ave na área envolvente ao Projecto) ou dos planos de 
água criados artificialmente pela construção de pequenos açudes reúnem, em geral, 
condições de amenidade e conforto climático, tornando-os locais aprazíveis para a 
prática de actividades recreativas que envolvam contacto directo ou indirecto com a 
água. No entanto importa referir que a qualidade da água nesta secção do rio Ave é 
má o que deverá inibir utilizações associadas ao contacto directo com o plano de 
água.  

Como utilização recreativa é de referir que nesta zona se tem praticado, ao longo do 
tempo, alguma pesca, embora sem carácter permanente ou estruturado. 
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6.8 ECOLOGIA 

6.8.1 Considerações iniciais 

Para a caracterização da situação de referência no que respeita aos aspectos 
ecológicos, considerou-se como área de enquadramento as quadrículas UTM 
10x10 km, situadas na envolvente ao local de implantação da ETAR do Ave e 
respectivo Projecto Complementar, uma vez que a maior parte dos dados 
bibliográficos relativos à distribuição das espécies se encontram disponíveis a uma 
escala baseada nestas quadrículas, sendo esta informação normalmente suficiente 
para inferir acerca da presença da maior parte das espécies num dado local. De 
modo a obter informação mais pormenorizada e enquadrada a um nível local, o 
trabalho de campo incidiu em toda a área num raio de 1 km envolvente ao local 
previsto para a implantação da ETAR do Ave. 

A área de estudo considerada insere-se na região Norte do país, distrito do Porto, 
concelho de Vila do Conde e encontra-se maioritariamente na quadrícula UTM 
10x10km NF27, abrangendo ainda parte da quadrícula NF28, tendo ambas sido 
consideradas para análise dos aspectos ecológicos (No Desenho 14 do Anexo III – 
Desenhos do EIA). 

A área interessada pelo Projecto em avaliação não se encontra abrangida por 
nenhuma área classificada, situando-se a aproximadamente 25 km a Noroeste do 
Sítio Valongo – PTCON0024 – e a 15 km a sul do Sítio Litoral Norte – PTCON0017 – 
(Rede Natura 2000) (No Desenho 15 do Anexo III – Desenhos do EIA). De igual 
forma se verificou que a área considerada não se encontra incluída em nenhuma 
Área Importante para as Aves (IBA – estatuto atribuído pela BirdLife International aos 
locais mais importantes do planeta para a avifauna) (Costa et al. 2003). 

Esta região não apresenta áreas naturais de grande interesse do ponto de vista 
conservacionista devido à forte intervenção antrópica a que tem estado sujeita. A 
paisagem é caracterizada por um misto de campos agrícolas, zonas urbanas e 
explorações florestais (Pinus pinaster e Eucalyptus globulus), que se dispersam e 
misturam pelo território. A maioria das explorações agrícolas é de carácter mini-
fundiário, o que contribui ainda mais para a sua fragmentação. 
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6.8.2 Flora e vegetação 

6.8.2.1 Considerações iniciais 

6.8.2.1.1 Pesquisa bibliográfica 

Para a caracterização da flora e vegetação foi realizada uma pesquisa bibliográfica 
com o intuito de se obter toda a informação disponível a este respeito permitindo 
efectuar uma identificação das principais formações vegetais e da flora presentes na 
área de estudo. No Quadro 6.8.1 apresenta-se uma lista dos trabalhos mais 
relevantes sobre flora e vegetação da região que foram consultados. 

Quadro 6.8.1 – Trabalhos bibliográficos consultados sobre a flora e vegetação da 
região em estudo. 

Título Autor/Ano de publicação 

Natural and Semi-natural Vegetation of the “Alto Minho” João Honrado et al, 2002 

Ten new syntaxa from the Miniensean biogeographic 
subsector (northwestern Portugal) 

João Honrado et al, 2002 

Distribuição Geográfica e Estatuto de Ameaça das 
Espécies da Flora a proteger em Portugal Continental. 

Espírito-Santo, 1997 

The Orchid Flora of Portugal Tyteca, 1997 

Distribuição de Pteridófitos e Gminospérmicas em 
Portugal 

Franco & Afonso, 1982 

 

Para a identificação e nomenclatura das espécies foi utilizada a obra de Castroviejo 
et al (2001) para os taxa já publicados e a Nova Flora de Portugal para as restantes. 

6.8.2.1.2 Consulta de especialistas 

De modo a melhorar a qualidade e quantidade da informação obtida, foi contactado o 
Instituto de Conservação da Natureza e Biodiversidade, tendo-se recolhido 
informação sobre a presença de espécies florísticas nas quadrículas 10x10 km NF27 
e NF28.  

6.8.2.1.3 Trabalho de campo 

De modo a complementar a informação recolhida na pesquisa documental foi 
efectuado trabalho de campo durante uma visita ao local no dia 23 de Novembro de 



 

  
 
ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUAS RESIDUAIS DO AVE 
 
 

45316_EIA_MD_AMB-0001-VF_a  
115 

2007. Com o objectivo de efectuar um inventário florístico e caracterizar a vegetação 
foram efectuados 2 pontos de amostragem por biótopo, com excepção do bosque 
misto, no qual foi apenas realizado um ponto, devido à baixa representatividade 
deste biótopo na área de estudo (No Desenho 16 do Anexo III – Desenhos do EIA). 
Para os pontos de amostragem foram definidos quadrados de 4 m2 (2x2 m) para as 
comunidades de porte menor (“Agrícola”) e de 25 m2 (5x5 m) para as de porte 
arbóreo (“Florestal”, “Vegetação ripícola” e “Bosque misto”). Para os pontos 
considerados junto dos campos agrícolas foi dada especial relevância às bermas de 
caminhos e de terrenos agrícolas, onde geralmente se encontra um acréscimo da 
biodiversidade florística. Sempre que surgiram dúvidas relativamente à identificação 
da uma espécie, foi colhida uma amostra para posterior identificação em laboratório.  

6.8.2.2 Caracterização biogeográfica, bioclimática e fitossociológica  

Segundo a classificação de Costa et al. (1998) sobre a biogeografia de Portugal 
Continental, a área de estudo encontra-se incluída no Reino biogeográfico Holártico, 
pertencendo à Região Eurosiberiana, Sub-Região Atlântica-Medioeuropeia, 
Superprovíncia Atlântica, Província Cantabro-Atlântica, Subprovíncia Galaico-
Asturiana, Sector Galaico-Português, Subsector Miniense, Superdistrito Miniense 
Litoral.  

O Subsector Miniense, predominantemente granítico, apresenta um bioclima 
temperado hiper-oceânico ou oceânico, maioritariamente posicionado nos andares 
termotemperado e mesotemperado, de ombroclima húmido a hiper-húmido. A 
vegetação climácica neste Subsector é constituída pelos carvalhais mesotemperados 
e termotemperados do Rusco aculeati-Quercetum roboris quercetosum suberis que 
sobrevivem em pequenas bolsas seriamente ameaçadas.  

Na área de estudo a vegetação ripícola dominante são os amieirais que, no caso do 
Subsector Miniense, se distinguem dos restantes amieirais eurossiberianos pela 
presença de Fraxinus angustifolia e Galium broterianum (Honrado, 2002). Esta 
comunidade vegetal encontra-se inserida na associação Narcisso-cyclaminei-
Almitum glutinosae, que se caracteriza pela presença de Alnus glutinosa, Fraxinus 
angustifolia, Salix atrocinerea e pela presença regular do endemismo Narcissus 
cyclamineus. São ainda frequentes espécies como Laurus nobilis, Quercus robur, 
Arum italicum, e Ruscus aculeatus (Honrado, 2002). 

6.8.2.3 Elenco florístico 

Da pesquisa bibliográfica efectuada sobre os trabalhos de flora e vegetação da 
região conjuntamente com o trabalho de campo realizado, foi possível obter um 
inventário florístico para a área de estudo composto por 100 taxa (Anexo V – 
Ecologia). Deste total, 39 espécies e 1 géneros foram observados durante o trabalho 
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de campo. As restantes espécies apresentadas no inventário são classificadas como 
tendo uma ocorrência potencial, uma vez que estão referidas para a região. 

A riqueza específica observada foi, em geral, reduzida e pouco distinta entre 
biótopos. O próprio elenco florístico não é muito variável, com excepção das 
principais espécies que caracterizam cada biótopo. Esta situação resulta da forte 
intervenção humana no local, que levou à gradual degradação dos vários biótopos 
encontrados, ficando estes mais homogeneizados e dominados, predominantemente, 
por espécies ruderais. 

6.8.2.4 Espécies com maior interesse para a conservação 

Do total de espécies inventariado não faz parte qualquer endemismo lusitânico. 
Contudo, salientam-se dois endemismos da Península Ibérica, Anthoxanthum 
amarum e Cytisus striatus, o último dos quais identificado durante o trabalho de 
campo (Quadro 6.8.2). Foram ainda identificadas para a área de estudo três 
espécies endémicas da Península Ibérica e Norte de África, Thalictrum 
speciosissimum, Genista triacanthos e Hyacinthoides hispanica, uma da Península 
Ibérica e França, Cistus psilosepalus e uma da Península Ibérica e Macaronésia, 
Dryopteris guanchica. Destas, apenas as espécies Genista triacanthos e Cistus 
psilosepalus foram observadas em campo.  

Relativamente aos taxa abrangidos por legislação específica, não foi identificada 
qualquer espécie florística, quer por observação de campo quer por pesquisa 
bibliográfica, com excepção da presença do sobreiro (Quercus suber), embora com 
distribuição muito dispersa.  

Quadro 6.8.2 – Lista de espécies endémicas ou protegidas referenciadas para a área de 
estudo 

Espécie Legislação Endemismo Biótopo 

Anthoxanthum amarum  PI Margens de cursos de água 

Cytisus striatus*  PI Florestal, bosque misto 

Thalictrum speciosissimum  PI + NA Margens de cursos de água 

Genista triacanthos*  PI + NA Florestal, bosque misto 

Hyacinthoides hispanica  PI + NA Bosque misto 

Cistus psilosepalus*  PI + F Florestal, bosque misto 

Dryopteris guanchica  PI + Mac. Bosques húmidos 

Quercus suber* 
DL n.º 169/2001 de 

25 de Maio 
 Bosque misto 
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NOTA: * Espécies confirmadas durante o trabalho de campo. Endemismo: PI – Península Ibérica, NA – 

Norte de África, F – França, Mac – Macarronésia. 

6.8.3 Fauna 

6.8.3.1 Considerações iniciais 

A caracterização da fauna da área de estudo foi efectuada através de pesquisa 
bibliográfica e de uma visita à área de estudo. Neste estudo foram considerados os 
cinco grupos de vertebrados normalmente contemplados em Avaliação de Impacte 
Ambiental: anfíbios, répteis, aves, mamíferos e peixes continentais.  

Durante a pesquisa bibliográfica, embora a maior parte da informação esteja apenas 
disponível a uma escala igual ou superior a quadrículas de 10x10 km, procurou-se 
que esta fosse o mais detalhada possível, de modo a garantir que as espécies 
inventariadas ocorrem realmente na área de estudo.  

As espécies inventariadas e tipo de ocorrência foram registados com base na 
precisão e fidedignidade dos dados registados no campo e nas fontes bibliográficas 
consultadas. De modo a filtrar a informação obtida através dos diferentes tipos de 
fontes discriminou-se a ocorrência das espécies em provável, muito provável ou 
confirmada, de acordo com os critérios apresentados no Quadro 6.8.3. 

 

Quadro 6.8.3 – Critérios de definição dos tipos de ocorrência considerados para as espécies 
inventariadas na área de estudo 

Tipo de ocorrência 
Grupo 

Provável Muito provável Confirmado 

Anfíbios e répteis 

A espécie ocorre 
entre uma e quatro 

das quadrículas 
10x10 km 

adjacentes à qual 
se insere a área de 

estudo 

A espécie ocorre 
em, pelo menos, 

cinco das 
quadrículas 
10x10 km 

adjacentes à qual 
se insere a área de 

estudo 

A espécie foi 
inventariada durante 
o trabalho de campo 
e/ou está confirmada 

para a quadrícula 
10x10 km em que a 
área de estudo se 

insere (sendo 
característica dos 

biótopos que aí 
ocorrem) 
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Tipo de ocorrência 
Grupo 

Provável Muito provável Confirmado 

Aves 

A zona em estudo 
faz parte da área de 

distribuição 
conhecida para a 

espécie de acordo 
com dados recentes 

---------- 

A espécie foi 
inventariada durante 
o trabalho de campo 
(incluindo inquéritos) 
e/ou a espécie ocorre 

na quadrícula 
10x10 km em que 
área de estudo se 

insere (sendo 
característica dos 

biótopos que aí 
ocorrem) 

Mamíferos 

A espécie ocorre na 
quadrícula 50x50 

km em que área de 
estudo se insere 

A espécie ocorre na 
quadrícula 50x50 km 

em que área de 
estudo se insere e é 
muito abundante no 

território nacional 

A espécie foi 
inventariada durante 
o trabalho de campo 
(incluindo inquéritos) 
e/ou está confirmada 

para a locais muito 
próximos da área de 

estudo (sendo 
característica dos 

biótopos que aí 
ocorrem) 

Peixes continentais 

A espécie está 
confirmada para a 

bacia hidrográfica em 
que a área de estudo 

se insere (sendo 
característica dos 

sistemas presentes) 

----- 

A espécie foi 
inventariada durante 
o trabalho de campo 
e/ou está confirmada 

para os cursos de 
água presentes na 

área de estudo 
(sendo característica 

dos sistemas 
presentes) 

6.8.3.1.1 Pesquisa bibliográfica 

No que respeita à pesquisa bibliográfica, a caracterização da fauna baseou-se nas 
bases de dados do ICNB, sempre que possível, e na consulta de obras de referência 
locais e nacionais para cada um dos grupos faunísticos em análise (Quadro 6.8.4). 
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Quadro 6.8.4 – Principais trabalhos consultados para a caracterização faunística da área de 
estudo 

Grupo Referência 
Escala de 

apresentação da 
informação 

Anfíbios e Répteis Bio3, 2007 Quadrículas 10x10km 

Aves Palma et al. 1999 Quadrículas 10x10km 

Palmeirim, 1990 Quadrículas 10x10km 

Palmeirim & Rodrigues, 1992 Quadrículas 10x10km 

Mathias et al., 1999 Quadrículas 10x10km 

Costa (1999) Quadrículas 10x10km 

Mamíferos 

Costa et al. (2000) Quadrículas 10x10km 

Peixes continentais Carta Piscícola Nacional Rio/Afluente 

 

No que diz respeito aos anfíbios e répteis, foi utilizado a base de dados: Biodiversity 
Database for Portugal – http://internal.bio3.pt/atlas (Bio3, 2007), que apresenta a 
ocorrência das espécies em quadrículas UTM 10x10 km com base na obra de 
Godinho et al. 1999. Para o grupo das aves de rapina diurnas foi consultado trabalho 
de Palma et al. (1999), para as quadrículas NF27 e NF28. Também foram 
consultados os trabalhos de Palmeirim (1990) e Palmeirim & Rodrigues (1992) para 
os morcegos e o trabalho de Mathias et al. (1999) para os restantes mamíferos. O 
Livro Vermelho dos Vertebrados de Portugal (Cabral et al. 2006) também foi 
consultado de forma a caracterizar melhor as espécies de elevada relevância para a 
conservação. 

6.8.3.1.2 Consulta de especialistas 

De modo a melhorar a qualidade e quantidade da informação obtida foram 
contactadas entidades que trabalham na área de estudo e/ou possuem informação 
para áreas envolventes ou inseridas nas quadrículas 10x10 km NF27 e NF28. O 
Quadro 6.8.5 resume o grupo faunístico e a respectiva fonte que cedeu os dados, 
assim como a escala a que se encontram. 
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Quadro 6.8.5 – Resumo das entidades contactadas e escala da informação recebida  

Grupo faunístico Entidade / Investigador Escala 

Aves1 
Instituto da Conservação da 
Natureza e Biodiversidade 

Quadrícula 10x10 km 

Morcegos 
Instituto da Conservação da 

Natureza 
Quadrícula 10x10 km 

1 Novo Atlas das Aves Nidificantes de Portugal Continental (em elaboração) 

 

6.8.3.1.3 Trabalho de campo 

O trabalho de campo foi efectuado durante uma visita realizada a 23 de Novembro 
de 2007. 

A partir dos dados preliminares recolhidos foram seleccionados locais de 
amostragem que fossem representativos dos biótopos presentes na área de estudo, 
sendo dado particular destaque à zona de implantação do Projecto em avaliação. A 
metodologia utilizada consistiu na realização de transectos pedestres e a definição 
de pontos de amostragem, com extensão e duração previamente definidas.  

Avifauna 

Para a caracterização da comunidade de avifauna foi utilizado um método pontual, 
que consistiu no registo dos contactos obtidos por um observador em pontos de 
escuta durante um período temporal previamente estabelecido (Bibby et al., 1992; 
Rabaça, 1995). Foram considerados 7 pontos de amostragem na área de estudo 
tendo a selecção dos locais de amostragem sido efectuada de forma estratificada por 
biótopo, garantindo que a mesma fosse abrangente e representativa da estrutura da 
paisagem na área estudada (No Desenho 16 do Anexo III – Desenhos do EIA). 
Assim, foram definidos 2 pontos de escuta por cada biótopo (“Agrícola”, “Florestal” e 
“Vegetação ripícola”), com excepção do biótopo “Bosque Misto” para o qual foi 
apenas considerado 1 ponto de escuta devido à sua pequena dimensão, 
comparativamente à totalidade da área de estudo (Quadro 6.8.6). 

Quadro 6.8.6 – Pontos de escuta considerados  

Biótopo 
Código do ponto 

de escuta 

PP03 
Agrícola 

PP06 
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Biótopo 
Código do ponto 

de escuta 

PP02 
Florestal 

PP05 

PP01 
Vegetação 

ripícola 
PP07 

Bosque Misto PP04 

 

As contagens tiveram a duração de 5 minutos, de modo a maximizar o número de 
pontos amostrados (Bibby et al., 1992). A metodologia consistiu na deslocação do 
observador até ao local previamente estabelecido (com o auxílio de um GPS), 
permanecendo imóvel e em silêncio durante 5 minutos, de modo a permitir o 
regresso de aves que se tivessem afastado com a sua chegada. Ao longo do período 
de contagem foram anotados todos os contactos com aves, visuais ou auditivos, 
especificando a espécie e o número de indivíduos. Foram discriminadas as 
observações para três bandas concêntricas com raios de 50, 100 e superior a 100m. 

A metodologia utilizada permitiu não só detectar as espécies presentes como 
também determinar valores de abundância, densidade, riqueza específica e 
diversidade para a área de estudo considerando que:  

� a riqueza específica consiste no número médio de espécies por ponto de 
amostragem. Para o seu cálculo foram consideradas as espécies detectadas nas 
duas primeiras bandas (<100 m); 

� a abundância relativa consiste no número médio de indivíduos por ponto de 
amostragem. Para o seu cálculo foram consideradas igualmente as espécies 
detectadas nas duas primeiras bandas (<100 m); 

� a densidade (D) foi obtida através da fórmula D = n / A, onde n é o número de 
contactos registados dentro de um raio fixo e A corresponde à área da 
circunferência com raio de 50 m (A=7853,98m2) (Bibby et al. 1992, Rabaça 
1995); 

� o índice de diversidade de Shannon-Wiener (H’) foi calculado através da 
fórmula H’=-∑pi log pi, em que pi é a proporção da espécie relativamente ao total 
inventariado na amostra. Para o seu cálculo foram consideradas as espécies 
detectadas nas duas primeiras bandas (<100 m). 
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De modo a melhor caracterizar a comunidade de aves de rapina presentes na área 
de estudo, foram registadas, para além das observações feitas durante os períodos 
de escuta, todas as observações efectuadas durante as deslocações na área. 

Herptofauna e mamofauna 

Para a caracterização da mamofauna/herptofauna foram realizados transectos de 
500 m, com o objectivo de se registarem todas as observações directas ou indícios 
de presença de espécies, onde se incluem observações visuais (especialmente para 
répteis) e indícios de presença, nomeadamente pegadas, dejectos ou latrinas. A 
localização dos transectos foi escolhida de modo a abranger os biótopos dominantes 
cartografados. Assim, foram realizados 2 transectos, um na margem esquerda e 
outro na margem direita do rio Ave (No Desenho 16 do Anexo III – Desenhos do 
EIA). Os registos obtidos permitiram calcular o IQA (Indíce Quilométrico de 
Abundância), ou seja, o número de registos por quilómetro. 

Sempre que possível, os corpos de água existentes dentro da área de estudo foram 
prospectados de modo a amostrar a herpetofauna associada a ecossistemas 
aquáticos (grupo dos anfíbios e cágados). As amostragens foram efectuadas através 
de passagens de camaroeiro (no mínimo 5, com aproximadamente 1m de extensão 
por passagem) por corpo de água. 

No respeita ao grupo dos quirópteros, foi considerado um ponto de amostragem e 
um período de 10 minutos de duração, na margem do rio Este (afluente do rio Ave). 
Na detecção das vocalizações foi utilizado um detector de ultra-sons Petterson 
D240X com um heterodino incorporado, que permite a detecção de morcegos em 
tempo real. Este aparelho possui igualmente um gravador interno, com capacidade 
para um intervalo de tempo variável entre 1,7 e 3,4 segundos, associado a um 
reprodutor em tempo expandido 10x. Para registar as gravações efectuadas no 
campo utilizou-se um gravador externo com capacidade de 20Gb, com uma taxa de 
amostragem de 44KHz, no qual foram gravadas as vocalizações registadas em 
tempo expandido. 
 

6.8.3.1.4 Índice de Valorização da Fauna (IVF) 

Num procedimento de Avaliação de Impacte Ambiental (AIA) é fundamental que seja 
devidamente perceptível a importância das espécies de vertebrados ocorrentes 
numa determinada área de estudo. Para tal foi desenvolvido um Índice de 
Valorização da Fauna (IVF) através da atribuição de valores pontuais a cada um dos 
taxa identificados (Bio3, 2005). Este método foi desenvolvido a partir da metodologia 
proposta inicialmente por Palmeirim et al. (1994) para um plano de ordenamento de 
uma área protegida, tendo sido adaptado no sentido de ser aplicado a procedimentos 
de AIA e valorização de áreas naturais.  
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Para caracterizar as espécies de cada grupo de vertebrados terrestres considerado – 
herpetofauna, avifauna e mamofauna – foi seleccionado um conjunto de variáveis 
considerado óptimo e que abrange aspectos da fisiologia, as áreas de distribuição e 
os estatutos de conservação dos taxa (legislação e estatutos nacionais e 
internacionais). As variáveis escolhidas para cada grupo faunístico e as respectivas 
categorias de pontuação encontram-se representadas no Anexo V – Ecologia. Para 
que a aplicação do índice seja simples e expedita, cada variável foi dividida em 
categorias às quais foi atribuída uma pontuação de 0 a 10. O valor de IVF é obtido 
através da média aritmética de todas as variáveis seleccionadas para cada grupo 
faunístico. O valor máximo que uma espécie pode obter é 10. Espécies com um IVF 
igual ou superior a 5,0 são consideradas de elevado interesse para a conservação. A 
principal função deste índice é distinguir quais as espécies de maior valor 
conservacionista, sendo que a hierarquia estabelecida entre elas não é tão relevante 
e será função de uma análise regional mais enquadrada. 

6.8.3.2 Elenco faunístico 

O trabalho de campo efectuado permitiu identificar um total de 22 espécies 
faunísticas, das quais 19 são aves e 3 são mamíferos. Considerando a pesquisa 
bibliográfica, o número total subiu para 140 (Quadro 6.8.7). 

Quadro 6.8.7 – Elenco faunístico inventariado para a área de estudo e respectivas 
categorias de ocorrência 

Pesquisa bibliográfica 
Grupo 

faunístico 

Trabalho 
de 

campo Provável 
Muito 

provável 
Confirmada 

Total 

% espécies 
face ao 

total 
nacional 

Espécies 
com 

estatuto 

% espécies 
com estatuto 
face ao total 

nacional 

Peixes 
continentais 

0 11 0 0 11 21,6 2 6,5 

Anfíbios 0 1 0 13 14 82,4 3 42,9 

Répteis 0 7 0 5 12 42,9 3 27,3 

Aves 19 0 0 68 73 24,8 6 4,8 

Mamíferos 3 5 14 6 30 42,9 5 14,7 

Total 22 23 14 92 140 30,4 19 9,1 

 

Efectuando uma comparação do número de espécies identificadas com os 
respectivos totais nacionais, verifica-se a seguinte relação de acordo com a sua 
ordem de importância: anfíbios (82,4%); répteis (42,9%); mamíferos (42,9%); aves 
(24,1%) e peixes continentais (21,6%).  
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É de referir que 19 das espécies inventariadas (9,1%) estão incluídas no novo Livro 
Vermelho dos Vertebrados de Portugal (Cabral et al., 2006) e/ou no congénere da 
UICN (www.redlist.org). Do total de espécies inventariadas, apresentam estatuto de 
ameaça 3 espécies de anfíbios (42,9% do total nacional), 3 espécies de répteis 
(27,3%), 6 espécies de aves (4,8%), 5 espécies de mamíferos (14,7%) e 2 espécies 
de peixes continentais (6,5%). 

As espécies inventariadas para cada grupo faunístico são apresentadas no 
Anexo V – Ecologia.  

Avifauna 

Os pontos de escuta/observação considerados durante o trabalho de campo 
permitiram constatar algumas diferenças em termos da ornitocenose presente nas 
diferentes zonas que integram a área de estudo (Quadro 6.8.8).  

O biótopo em que se registaram os maiores valores de densidade, abundância, 
riqueza específica e diversidade foi o correspondente a “vegetação ripícola”. É de 
referir que o facto das áreas agrícolas se prolongarem praticamente até às margens 
do rio Ave justifica as elevadas densidades de espécies como a laverca (Alauda 
arvensis) neste biótopo. A área de bosque misto, embora tenha apresentado 
comparativamente aos restantes biótopos valores de densidade reduzidos, apresenta 
valores de riqueza específica e diversidade elevados, o que lhe confere alguma 
relevância ecológica. 

Quadro 6.8.8 – Valores de densidade média por espécie, abundância relativa, riqueza 
específica e índice de diversidade de Shannon-Wiener para os diferentes biótopos 

presentes na área de estudo 

Espécie Nome comum Agrícola Florestal V. ripícola 
Bosque 
Misto 

Alauda arvensis Laverca 1,27 - 0,64 - 

Carduelis chloris Verdilhão 1,27 - - - 

Cettia cetti Rouxinol-bravo - - 0,64 1,27 

Erithacus rubecula 
Pisco-de-peito-
ruivo 

- - 1,27 - 

Fringilla coelebs Tentilhão - - 0,64 - 

Garrulus glandarius Gaio - - 0,64 - 

Parus caeruleus Chapim-azul - - 0,64 - 
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Espécie Nome comum Agrícola Florestal V. ripícola 
Bosque 
Misto 

Picus viridis Peto-verde 0,64 - - - 

Turdus merula Melro 0,64 - - - 

Troglodytes troglodytes Carriça - 1,27 - - 

Densidade média (nº de indivíduos/ha) 3,82 3,18 6,37 1,27 

Abundância média/ponto 5 6 10,5 7 

Riqueza específica média/ponto 4 4,5 7 5 

Índice de diversidade média/ponto 1,32 1,29 1,76 1,55 

 

Entre as espécies de aves observadas durante as deslocações efectuadas no interior 
da área de estudo encontra-se a águia-de-asa-redonda (Buteo buteo), a ave de 
rapina mais comum a nível nacional. Foram observados 2 indivíduos em simultâneo 
a sobrevoar a zona prevista para a implantação da ETAR do Ave. Nas proximidades 
do rio Ave foram ainda observados uma garça-branca (Egretta garzetta) e um 
carraceiro (Bubulcus ibis). 

Herptofauna e Mamofauna 

No caso da mamofauna/herpetofauna registaram-se indícios das espécies indicadas 
no Quadro 6.8.9. Os indícios (pegadas) referentes a doninha (Mustela nivalis) e a 
raposa (Vulpes vulpes) foram encontrados no transecto TM01_4707. Relativamente 
à espécie toupeira (Talpa occidentalis), foi encontrado 1 indivíduo morto no transecto 
TM02_4707 (Quadro 6.8.10). 

Quadro 6.8.9 – Índice quilométrico de abundância por espécie. 

Espécie Nome comum IQA (indícios/km) 

Mustela nivalis Doninha 0,5 

Vulpes vulpes Raposa 1 

Talpa occidentalis Toupeira 0,5 
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Quadro 6.8.10 – Índice quilométrico de abundância por transecto de amostragem. 

 

 

 

O ponto de amostragem realizado na margem do rio Este não permitiu a confirmação 
de qualquer espécie de quirópteros na área de estudo. Contudo, através da 
informação cedida pelo ICNB, foi possível confirmar a presença de morcego-de-
ferradura-grande (Rhinolophus ferrumequinum) e morcego-de-ferradura-pequeno 
Rhinolophus hipposideros) para as quadrículas 10x10 km NF27 e NF28, 
respectivamente.  

6.8.3.3 Espécies com maior interesse para a conservação 

A aplicação do IVF permitiu definir 14 espécies como sendo mais relevantes em 
termos conservacionistas, 5 delas confirmadas na área de estudo (Quadro 6.8.11).  

Quadro 6.8.11 – Lista das espécies com IVF superior a 5,0, tipo de ocorrência na área 
de estudo e biótopos em que ocorrem 

Espécie 

Nome científico Nome comum 

Tipo de 

ocorrência 

(*) 

IVF Biótopo(s) de ocorrência 

Anfíbios  

Chioglossa lusitanica Salamandra-lusitanica P 7,8 
Curso de água e vegetação 

ripícola 

Discoglossus galganoi Rã-de-focinho-pontiagudo C 5,1 
Curso de água e vegetação 

ripícola 

Rana iberica Rã-ibérica C 5,8 
Curso de água e vegetação 

ripícola 

IQA (indícios/km) 
Transecto 

Herpetofauna Mamofauna Total 

TM01_4707 - 3 3,0 

TM02_4707 - 1 1,0 

Total  0 4 4,0 
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Espécie 

Nome científico Nome comum 

Tipo de 

ocorrência 

(*) 

IVF Biótopo(s) de ocorrência 

Répteis 

Mauremys leprosa Cágado-mediterrânico P 6 
Curso de água e vegetação 

ripícola 

Lacerta schreiberi Lagarto-de-água P 6,7 
Curso de água e vegetação 

ripícola 

Vipera latastei Víbora-cornuda P 5,1 Florestal 

Aves 

Milvus migrans Milhafre-preto C 5,3 
Zonas florestais pouco densas 

e áreas agrícolas 

Mamíferos 

Galemys pyrenaicus Toupeira-de-água P 6,3 
Curso de água e vegetação 

ripícola 

Rhinolophus 

ferrumequinum 

Morcego-de-ferradura-

grande 
C 7,6 Urbano/Florestal 

Rhinolophus 

hipposideros 

Morcego-de-ferradura-

pequeno 
C 7,7 Florestal 

Miniopterus schreibersii Morcego-de-peluche P 6,9 Curso de água/Agrícola 

Lutra lutra Lontra Mp 5,0 
Curso de água e vegetação 

ripícola 

Peixes continentais 

Barbus bocagei Barbo-comum P 6,1 Curso de água  

Chondrostoma duriense Boga-do-Norte P 6,1 Curso de água  

(*) - Tipo de ocorrência na área de estudo: C – confirmada, Mp – Muito provável, P – provável 
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Herpetofauna 

Da totalidade de espécies inventariadas para a área de estudo, 3 espécies de 
anfíbios apresentaram IVF igual ou superior a 5, sendo uma provável para área de 
estudo, a salamandra-lusitânica (Chioglossa lusitanica), que possui o estatuto 
“Vulnerável” de acordo com o Livro Vermelho de Vertebrados de Portugal (Cabral et 
al. 2006), e duas, a rã-do-focinho-pontiagudo (Discoglossus galganoi) e a rã-ibérica 
(Rana iberica), confirmadas para a mesma. As 3 são endémicas da Península Ibérica 
e estão normalmente associadas a depressões húmidas, especialmente em 
pequenos cursos de água frios e rápidos (Barbadillo et al. 1999). Contudo, 
considerando as características da área de estudo e o facto de os cursos de água 
existentes se encontrarem muito poluídos, a probabilidade de ocorrência da 
salamandra-lusitânica deverá ser muito reduzida. Quanto à rã-ibérica, poderá ocorrer 
em bordos de pequenos regatos que atravessem os campos agrícolas. 

Para o grupo dos répteis surgem 3 espécies com IVF superior a 5, todas prováveis 
na área de estudo. O lagarto-de-água (Lacerta schreiberi) e o cágado-mediterrânico 
(Mauremys leprosa) estão associado a habitats próximos de cursos de água com 
coberto vegetal denso (Barbadillo et al. 1999), o que não foi verificado para as linhas 
de água encontradas na área de estudo. Este facto aliado à já mencionada má 
qualidade das águas do rio Ave faz com que, muito provavelmente, estas espécies 
não ocorram nesta área. A víbora-cornuda (Vipera latastei) poderá estar associada 
às zonas agrícolas verificadas para mesma. 

Aves 

Relativamente ao grupo de avifauna, apenas 1 espécie com IVF superior a 5,0 foi 
confirmada na área de estudo – o milhafre-preto (Milvus migrans). Esta espécie 
frequenta um leque diverso de habitats, estando principalmente associado a massas 
de água – grandes rios e albufeiras, mas também a zonas florestais pouco densas e 
imediações de zonas humanizadas (ICN, 2006). 
 

Mamíferos 

Para o grupo de mamíferos, 4 espécies apresentam IVF igual ou superior a 5, das 
quais 2 são quirópteros. Estas espécies também estão incluídas em anexos do 
Decreto-Lei nº 140/99 de 24 de Abril com a redacção dada pelo Decreto-Lei 
nº 49/2005 de 24 de Fevereiro e das convenções de Berna e de Bona que lhes 
conferem estatutos de protecção de abrangência comunitária.  
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Tal como foi referido, das 3 espécies de quirópteros destacadas, apenas o morcego-
de-ferradura-grande (Rhinolophus ferrumequinum) e morcego-de-ferradura-pequeno 
(Rhinolophus hipposideros), que possuem o estatuto “Vulnerável” de acordo com o 
Livro Vermelho de Vertebrados de Portugal (Cabral et al. 2006) foram confirmados 
para as quadrículas 10x10 km, nas quais a área de estudo se insere, de acordo com 
os dados disponibilizados pelo ICNB. A primeira espécie abriga-se principalmente em 
grandes edifícios, mas também em grutas e minas (Mathias et al.,1999). Caça 
essencialmente em zonas bem arborizadas, utilizando ocasionalmente zonas abertas 
próximas destas. Relativamente ao morcego-de-ferradura-pequeno, caça sobretudo 
sobre planos de água longe dos seus abrigos. 

Com excepção desta espécie, não foi possível confirmar a ocorrência na área de 
estudo de nenhuma das espécies com IVF superior a 5,0. A lontra (Lutra lutra) – IVF 
de 5,0 – e a toupeira-de-água (Galemys pyrenaicus) – IVF de 6,3 – dependem de 
cursos de água com boa qualidade e produtividade, não tolerando graus de poluição 
elevados. No caso da toupeira-de-água os seus habitats preferenciais são cursos de 
água rápidos, ricos em oxigénio e com temperaturas baixas (Queiroz et al. 1998). 
Para além da área de estudo ser extremamente humanizada, apresenta cursos de 
água com características diferentes das exigidas por estas espécies, ou seja, pobres 
em oxigénio e com níveis de poluição consideráveis. Como tal, estas duas espécies 
muito provavelmente não ocorrem na área de estudo. 

Ictiofauna 

Relativamente ao grupo de peixes, 2 apresentaram IVF igual ou superior a 5: o 
barbo-comum (Barbus bocagei) e a boga-do-Norte (Chondrostoma duriense), ambos 
muito pouco prováveis e não confirmados para a área de estudo, provavelmente 
devido à baixa qualidade das águas do rio Ave neste troço. 

6.8.3.4 Interesse da área de estudo em termos cinegéticos e de pesca desportiva 

A zona de influência do Projecto está abrangida pelo regime cinegético especial, 
fazendo parte da Zona de Caça Associativa do Além D’Ave (processo n.º 1012-DGF, 
constituída pela Portaria n.º 722-V10/92 de 15 de Julho, posteriormente revogada 
pela Portaria n.º 623/97 de 8 de Agosto). Não possui valores faunísticos importantes 
deste ponto de vista, à excepção do coelho-bravo (Oryctolagus cuniculus). 

Do ponto de vista piscícola, o rio Ave encontra-se muito degradado, e os níveis de 
poluição das suas águas provavelmente não permitem a ocorrência de espécies com 
interesse pertencentes a esta comunidade. 
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6.8.4 Biótopos e habitats 

6.8.4.1 Considerações iniciais 

Do ponto de vista ecológico, no estudo realizado, foram considerados dois tipos de 
unidades, as quais se definem do seguinte modo: 

� Habitat – Termo utilizado estritamente para referir os Habitats da Rede Natura 
2000 e que constam do Decreto-Lei nº. 140/99 de 24 de Abril (alterado pelo 
Decreto-Lei nº. 49/2005 de 24 de Fevereiro). 

� Biótopo – Região uniforme em termos de condições ambientais das espécies 
faunísticas e florísticas que aí ocorrem. É o espaço limitado em que vive uma 
biocenose, a qual é constituída por animais e plantas que se condicionam 
mutuamente e que se mantêm através do tempo num estado de equilíbrio 
dinâmico. O biótopo pode ser ecologicamente homogéneo ou consistir num 
agrupamento de diferentes entidades biológicas (Font Quer, 2001). 

Assim, um biótopo pode ser constituído por um ou mais habitats da Rede Natura 
2000. Por vezes a delimitação geográfica entre dois ou mais habitats não é possível, 
quer por aspectos taxonómicos, quer por limitações de campo. 

6.8.4.1.1 Caracterização de biótopos e habitats 

A cartografia dos biótopos e habitats da área de estudo foi realizada com base em 
ortofotomapas e no trabalho de campo efectuado. Através da foto-interpretação dos 
ortofotomapas foram delineados os polígonos correspondentes aos diversos tipos de 
biótopos presentes na região.  

Durante o trabalho de campo, procedeu-se à identificação dos biótopos e/ou habitats 
existentes em cada polígono. Toda a informação obtida foi referenciada no SIG para 
o sistema de coordenadas Hayford-Gauss IgeoE.  

Os habitats constantes do Decreto-Lei n.º 140/99 de 24 de Abril com a redacção 
dada pelo Decreto-Lei n.º 49/2005 de 24 de Fevereiro, considerados de interesse 
comunitário e cuja conservação exige a designação de zonas especiais de 
conservação, foram identificados por consulta bibliográfica (fichas do Plano Sectorial 
da Rede Natura 2000) e análise da listagem de espécies vegetais obtida durante o 
trabalho de campo ou confirmação directa in situ. 

6.8.4.1.2 Índice de Valorização de Biótopos (IVB) 

O valor de cada biótopo identificado na área de estudo foi obtido através da 
aplicação de um Índice: Índice de Valorização de Biótopos – IVB (Costa et al., não 
publ.). Este é calculado através da média aritmética de 6 variáveis, cujos parâmetros 
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variam de 0 a 10, sendo este último o valor máximo que cada biótopo pode 
apresentar. A sua importância conservacionista é atribuída através da comparação 
dos respectivos valores, verificando-se se a classificação obtida é congruente com a 
realidade ecológica, de modo a salvaguardar hierarquias ambíguas deste ponto de 
vista. As variáveis utilizadas são as seguintes: 

3. Inclusão no Decreto-Lei n.º 140/99 de 24 de Abril com a redacção dada pelo 
Decreto-Lei n.º 49/2005 de 24 de Fevereiro; 

4. Grau de raridade a nível nacional; 

5. Grau de naturalidade; 

6. Tendência de distribuição a nível nacional; 

7. Capacidade de regeneração; 

8. Associação com espécies florísticas e faunísticas ameaçadas e/ou endémicas. 

6.8.4.2 Caracterização de biótopos e habitats na área de estudo 

Tal como foi referido anteriormente, devido à acção humana, a área de estudo 
encontra-se bastante intervencionada. Como tal, os habitats naturais ou semi-
naturais constantes do Anexo B-I do Decreto-Lei n.º 140/99 de 24 de Abril existentes 
tanto na área de intervenção do Projecto como nas zonas adjacentes poderão 
apenas ser considerados fragmentos destes últimos. Da análise efectuada, apenas 
um apresenta representatividade na área de estudo, ainda que muito degradado, 
estando presente nas zonas de vegetação ripícola adjacentes ao rio Ave e afluentes: 

Habitat prioritário 91E0 – Florestas de Alnus glutinosa e Fraxinus excelsior 
(Alno-Pandion, Alnion incanae, Salicion albae) –. 

No Quadro 6.8.12 apresentam-se os biótopos identificados na área de estudo, as 
áreas que cada um deles ocupa e a respectiva importância relativa à área total 
analisada. 

 

Quadro 6.8.12 – Área (ha) e área relativa (%) dos biótopos presentes na área de estudo. 

Biótopo Área (ha) Área relativa (%) 

Agrícola 241,8 61,1 

Florestal 61,2 15,5 
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Bosque Misto 0,8 0,2 

Vegetação Ripícola 10,3 2,6 

Urbano/humanizado 65,7 16,6 

Curso de água 16,2 4,1 

Total 312,5 100 

 

O Quadro 6.8.13 apresenta-se uma caracterização detalhada de cada um dos 
biótopos cartografados (No Desenho 17 do Anexo III – Desenhos do EIA), incluindo 
as espécies florísticas e faunísticas que aí ocorrem, o respectivo IVB e respectivo 
registo fotográfico. 
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Quadro 6.8.13 – Caracterização dos biótopos presentes na área de estudo e IVB atribuído 

Biótopo 

Habitats do 

DL 49/2005 

que inclui 

Principais 

espécies 

florísticas 

Principais 

espécies 

faunísticas 

Características IVB Registo fotográfico 

Agrícola  

Zea mays, Vitis 
vinífera, Vicia sativa, 
Phytolaca americana, 
Pteridium aquilinum, 
Coniza bonariensis, 
Cynodon dactylon, 
Raphanus 
raphanistrum, Mentha 
pulegium, 
Convolvulus arvensis, 
Rubus ulmifolius, 

sapo-comum 
(Bufo bufo), 
licranço 
(Anguis 
fragilis),laverca 
(Alauda 
arvensis), 
verdilhão 
(Carduelis 
chloris), 
doninha 
(Mustela 
nivalis), rato-
do-campo 
(Apodemus 
sylvaticus), 
toupeira (Talpa 
occidentalis) 

É o biótopo mais abundante da área 
de estudo, sendo dominado por cultura 
de milho (Zea Mays), embora próximo 
à área de implantação da ETAR se 
encontre, pontualmente, uma cultura 
de Eucalyptus pulverulenta. As 
parcelas agrícolas extensivas 
encontram-se geralmente delimitadas 
por videira (Vitis vinifera) em latada. 
Para este biótopo foram também 
consideradas as parcelas agrícolas de 
subsistência, de menores dimensões. 
Em termos florísticos, este biótopo não 
apresenta importância 
conservacionista, tendo como 
características espécies ruderais e 
algumas exóticas de ambientes 
húmidos. A maioria destas espécies 
encontra-se confinada às bermas dos 
caminhos existentes entre os campos 
agrícolas. 

0,83 
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Biótopo 

Habitats do 

DL 49/2005 

que inclui 

Principais 

espécies 

florísticas 

Principais 

espécies 

faunísticas 

Características IVB Registo fotográfico 

Florestal (Eucalipto 

e Pinheiro Bravo) 
 

Eucalyptus globulus, 
Pinus pinaster, 
Acacia dealbata, 
Quercus robur, Ulex 
europaeus, Calluna 
vulgaris, Erica ciliaris, 
Erica cinerea, 
Pteridium aquilinum, 
Ruscus aculetaus, 
Cytisus striatus. 

 

melro (Turdus 
merula), 
milhafre-preto 
(Milvus 
migrans), gaio 
(Garrulus 
glandarius), 
peto-verde 
(Picus viridis), 
carriça 
(Troglodytes 
troglodytes), 
esquilo-
vermelho 
(Sciurus 
vulgaris) 

Parcelas florestais de eucalipto, 
pinheiro bravo e alguma acácia, com 
dominância de eucalipto. Biótopo semi-
natural que nas últimas décadas veio a 
ganhar importância na região, 
substituindo as florestas originais 
dominadas por carvalho-roble, que 
também se observa pontualmente. A 
diversidade florística deste biótopo 
caracteriza-se pelas suas 
comunidades arbustivas e da 
existência nos seus limites de 
resquícios das florestas  primitivas 

 

 

 

 

0,83 
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Biótopo 

Habitats do 

DL 49/2005 

que inclui 

Principais 

espécies 

florísticas 

Principais 

espécies 

faunísticas 

Características IVB Registo fotográfico 

Bosque Misto  

Quercus roble, 
Laurus nobilis, 
Castanea sativa, 
Alnus glutinosa, 
Pinus pinaster, Ulex 
europaeus, Pteridium 
aquilinum, Ruscus 
aculeatus, Rubus 
ulmifolius, Hedera 
helix, Cistus 
psilosepalus, 
Cyperus esculentus. 

rouxinol-bravo 
(Cettia cetti), 
gaio (Garrulus 
glandarius), 
chapins (Parus 
sp.), pisco-de-
peito-ruivo 
(Erithacus 
rubecula), 
raposa (Vulpes 
vulpes) , 
morcego-de-
ferradura-
grande 
(Rhinolophus 
ferrumequinum) 

A vegetação deste biótopo, que ocorre 
em apenas duas manchas muito 
reduzidas, corresponde aos vestígios 
das florestas originais da região, 
embora com registos de degradação. 
O bosque é dominado por carvalho-
roble e pinheiro-bravo, sendo também 
constituído por loureiro, castanheiro e 
amieiro, dada a proximidade de linhas 
de água. Apresenta, para além das 
espécies mais ruderais e exóticas, as 
características espécies de sub-
bosque. 

 

 

 

3,33 
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Biótopo 

Habitats do 

DL 49/2005 

que inclui 

Principais 

espécies 

florísticas 

Principais 

espécies 

faunísticas 

Características IVB Registo fotográfico 

Vegetação ripícola 

 

91E0 - 
Florestas de 
Alnus 
glutinosa e 
Fraxinus 
excelsior 
(Alno-Pandion, 
Alnion 
incanae, 
Salicion 
albae). - 
Habitat 
prioritário. 

 

Salix atrocinerea, 
Fraxinus angustifolia, 
Alnus glutinosa, 
Populus alba, Rubus 
ulmifolius, Urtica 
dioica, Ecbalium 
elaterium, Phytolaca 
americana, Acacia 
dealbata, Acacia 
longifolia, Coniza 
bonariensis.  

rã-verde (Rana 
perezi), 
tentilhão 
(Fringilla 
coelebs), 
chapim-real 
(Parus major), 
chapim-azul 
(Parus 
caeruleus) 

 

Este é considerado um fragmento do 
habitat 91E0* incluído no Decreto-Lei 
n.º 140/99 de 24 de Abril, o que 
reflecte a sua importância ecológica. É 
constituído por espécies arbóreas 
como o choupo, o salgueiro, o freixo e 
o amieiro. A forte ocupação pelo 
Homem limitou este tipo de vegetação 
a estreitas faixas comprimidas entre o 
rio e os campos agrícolas, que se 
encontram bastantes degradadas. 
Também estão presentes algumas 
espécies exóticas e invasoras como 
Acacia spp e Ecbalium elaterium, 
entre outras. 

 

 

 

5,5 

 

Urbano/humanizado   

melro (Turdus 
merula),  
pintassilgo 
(Carduelis 
carduelis), 
pardal (Passer 
domesticus), 
alvéola-branca 
(Motocilla alba) 
rato-caseiro 
(Mus 
domesticus),  

 

Conjunto de estradas, povoações e 
outras infra-estruturas que ocorrem na 
área de estudo. Apresenta 
características de ruralidade, 
ocorrendo com frequência terrenos 
baldios, jardins e pequenas hortas. 
Sem relevância para a caracterização 
florística. 

 

 

 

0,0 
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Biótopo 

Habitats do 

DL 49/2005 

que inclui 

Principais 

espécies 

florísticas 

Principais 

espécies 

faunísticas 

Características IVB Registo fotográfico 

Curso de água   

rato-de-água 
(Arvicola 
sapidus), 
galinha-d´água 
(Gallinula 
chloropus), 
pato-real (Anas 
platyrhynchos) 

Corresponde à linha de água do rio 
Ave e rio Este, encontrando-se as 
margens deste último regularizadas. 

3,0 
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6.8.5 Áreas de maior relevância ecológica 

A delimitação de áreas de elevado interesse para a conservação foi efectuada 
durante o trabalho de campo e através da análise detalhada das informações 
bibliográficas e carta de biótopos obtida. Os critérios para a sua escolha basearam-
se nas seguintes características dos biótopos: 

1) Áreas com presença de habitats ou espécies prioritárias de acordo com o 
Decreto-Lei n.º 140/99 de 24 de Abril com a redacção dada pelo Decreto-Lei n.º 
49/2005 de 24 de Fevereiro; 

2) Áreas com presença de espécies animais ou vegetais com estatuto CR, 
EN ou VU em Portugal ou a nível internacional ou SPEC 1 de acordo com os critérios 
da BirdLife International para a avifauna; 

3) Áreas com presença de habitats e espécies animais ou vegetais 
incluídas no Decreto-Lei n.º 140/99 de 24 de Abril com a redacção dada pelo 
Decreto-Lei n.º 49/2005 de 24 de Fevereiro e consideradas raras a nível nacional ou 
sujeitos a legislação específica de protecção. 

De acordo com os critérios descritos para a definição de áreas de maior relevância 
ecológica, apenas as áreas de “vegetação ripícola” associadas, na maioria dos 
casos, ao rio Ave e rio Este podem ser consideradas áreas de maior relevância 
ecológica (No Desenho 18 do Anexo III – Desenhos do EIA).  

Apesar de se encontrar bastante degradado, este biótopo é constituído por 
fragmentos de florestas originais da região de Alnus glutinosa e Fraxinus excelsior 
(Habitat 90E1*). O seu valor conservacionista torna-se acrescido pelo facto de estes 
locais constituírem também importantes locais de abrigo e alimentação para as 
espécies faunísticas de maior valor ocorrentes na área de estudo. 
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6.9 PAISAGEM 

6.9.1 Considerações Iniciais 

A análise da componente Paisagem, no âmbito da elaboração de um EIA, pressupõe 
a avaliação da componente visual da mesma e a existência de potenciais 
observadores, de forma a que, numa fase posterior, se possam determinar as 
alterações que nela ocorrerão em resultado da concretização de um determinado 
Projecto. 

Os procedimentos adoptados na sua elaboração conjugam abordagens 
metodológicas distintas que se interceptam numa avaliação final. A primeira 
abordagem efectuada, de natureza mais empírica, corresponde a um conjunto de 
procedimentos que recorrem a uma avaliação sensitiva baseada na experiência “in 
situ” do local em estudo. A segunda abordagem, de cariz mais sistematizado, 
corresponde a um processo de análise espacial em ambiente SIG, onde a 
construção do modelo digital do terreno possibilita derivações analíticas, como a 
análise de visibilidade, permitindo a formulação de cenários prospectivos 
relativamente à implantação de novos Projectos e do impacte visual associado. 

Uma primeira observação da paisagem, quer directa quer através das mais variadas 
representações, revela um mosaico mais ou menos ordenado onde se vislumbram 
inúmeras formas e cores. Por outro lado, se aquela se realizar com um maior nível 
de pormenor, os elementos constituintes do mosaico começam a diferenciar-se, 
revelando uma complexa organização, bem como uma extrema dinâmica de 
mudança. Desde os conceitos mais amplos aos de maior precisão, a concepção de 
paisagem varia consoante o nível de aproximação efectuada aos seus diversos 
elementos. Numa qualquer paisagem, todo e qualquer elemento individualizado, num 
determinado nível de análise, pode tornar-se alvo de um estudo detalhado. No 
entanto, um estudo mais abrangente corresponderá ao entendimento do todo em que 
esses elementos parcelares se inserem, possibilitando a intelecção da estrutura e 
funcionamento conjunto do mosaico. Neste âmbito, qualquer abordagem efectuada à 
paisagem poderá ser alvo de diferentes linhas de especialização, desde a 
perspectiva histórica – passando pela explicação científica de toda a dinâmica que se 
lhe associa – até à apreciação puramente estética, constituindo todas elas 
aproximações válidas ao que se pode denominar estudo da paisagem global. 

Actualmente, a paisagem reflecte o registo acumulado da evolução biofísica e da 
história das culturas precedentes, assentando a sua concepção na expressão da 
interacção espacial e temporal do indivíduo com o meio, representando o produto da 
interacção entre os elementos abióticos de potencial ecológico – como o clima, a 
geologia e o relevo – os elementos bióticos, que congregam a exploração biológica 
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do espaço – constituída pela vegetação, fauna e o solo, considerado como um 
elemento vivo – e o Homem, agente explorador e transformador do espaço, como 
esquematizado na Figura 6.9.1. Factores como o uso do solo, a estrutura da 
propriedade e a tipologia de povoamento, consideram-se como reflexo da 
interferência humana na construção da paisagem, ainda que, muitas vezes, sejam 
fortemente condicionados pelas anteriores variáveis. 

Figura 6.9.1 – Abordagem conceptual à paisagem 

6.9.2 Unidades de Paisagem 

A definição de unidades homogéneas de paisagem constitui, por si só, um 
apropriado meio de diagnóstico ambiental, bem como um documento geográfico 
ímpar, podendo ser aplicado em diferentes escalas e níveis de percepção, como ao 
nível local, regional ou nacional, revelando-se um instrumento prático e táctico face à 
sustentabilidade do desenvolvimento. 

As unidades de paisagem adoptadas na caracterização da paisagem no presente 
estudo correspondem às incluídas no estudo de identificação e caracterização de 
unidades de paisagem em Portugal continental da autoria do prof. Alexandre Cancela 
d’Abreu, da prof. Teresa Pinto Correia e da Arq.ª paisagista Rosário Oliveira. Sendo 
um estudo de alcance nacional, e como tal elaborado numa escala de maior 
abrangência, a metodologia nele efectuada permite um reconhecimento bastante 
pormenorizado do território e a extrapolação de alguns valores cruciais para a 
caracterização da área de estudo. 
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6.9.2.1 Enquadramento Regional 

A área de estudo localiza-se no quadrante Noroeste do Concelho de Vila do Conde, 
inserindo-se em pleno vale do Rio Ave, prolongando-se territorialmente, de forma 
transversal, na margem esquerda do rio. Assim, esta área encontra-se abrangida 
pela Unidade de Paisagem correspondente à Unidade 7 – Vale do Ave (Desenho 19 
do Anexo III – Desenhos do EIA), integrada no Grupo de Unidades de Paisagem 
correspondentes a Entre Douro e Minho. A paisagem referente a esta unidade é 
marcada por uma ocupação urbano-industrial, na qual habitação, indústria, comércio, 
infra-estruturas e equipamentos proliferam de forma desordenada na paisagem.  

A presença do rio Ave assumiu um importante papel na ocupação e construção desta 
paisagem, contudo a forma confusa e predadora com que o Homem se apropriou do 
território, explanada na total inadequação dos usos do espaço relativamente às 
características biofísicas presentes (ocupação das zonas de vale com solos férteis 
para implantação de edificações), na ausência de um plano de ordenamento e, 
também, na falta de qualidade arquitectónica das edificações, contribuiu para a 
degradação da qualidade do ambiente urbano. Esta ocupação urbano-industrial 
desenvolve-se ao longo do vale do Ave, assim como, na costa litoral desta unidade, 
na qual os mesmos problemas de ocupação de solo se colocam.   

As consequências de uma má gestão dos recursos naturais e de um mau 
ordenamento do território traduzem-se no que, hoje, se pode observar nesta 
paisagem, no aumento dos níveis de poluição das águas superficiais deixando esta 
de servir para a rega ou abastecimento das populações, na proliferação dos resíduos 
sólidos, no acréscimo de risco de cheia devido à impermeabilização dos terrenos do 
vale, repercussões na erosão do solo e na existência de conflitos permanentes entre 
as actividades agrícolas e os usos urbano-industriais.  

O povoamento presente nesta unidade é disperso, no entanto, destaca-se a 
presença de aglomerados de grande dimensão, tais como Póvoa do Varzim, Trofa, 
Santo Tirso e Vila do Conde que se desenvolvem na zona litoral desta unidade. Nos 
últimos anos, devido ao crescimento acentuado de forma totalmente desordenada, 
tem surgido uma dispersão de construções fora do perímetro urbano que conduziu 
ao aparecimento de periferias desqualificadas. É de realçar a presença da auto 
estrada A1 e da sua ligação a Guimarães através da A7 que constituiu um elemento 
de separação entre a zona litoral e o interior do vale do Ave, que pela sua dimensão 
rompe com a escala da paisagem.  

Ao nível sensorial pode-se desfrutar, ao longo da unidade de paisagem, de um 
sentimento de grande inconformismo, de desordem e de stress.  
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Assim, poder-se-á falar de uma unidade de paisagem com uma identidade/qualidade 
média a baixa, em grande parte devido à falta de ordenamento do território que 
origina os desequilíbrios e as degradações actualmente presentes. Trata-se de uma 
paisagem que exige trabalhos de reconversão e recuperação para minorar os 
problemas causados ao longo de tantos anos de má gestão. 

 

6.9.2.2 Enquadramento local 

A um nível local pode-se caracterizar a área de estudo como pertencente, não só a 
uma unidade de paisagem, como a uma unidade visual de paisagem. Esta 
designação justifica-se, uma vez que as suas características fisiográficas aliadas aos 
usos do solo nela identificados, a inserem no mosaico envolvente, assumindo uma 
imagem análoga à da paisagem rural próxima (Fotografia 6.9.1), encontrando-se, no 
entanto, inserida num conceito de proximidade fluvial (Fotografia 6.9.2).  

 

 

Fotografia 6.9.1 – Exemplo de mosaico de paisagem rural 
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Fotografia 6.9.2 – Proximidade ao rio Ave 

 

A tipologia da área em análise corresponde a uma compartimentação da propriedade 
de cariz rural onde predomina a exploração florestal de eucalipto e algumas 
explorações agrícolas de regadio (Fotografia 6.9.3).  

 

 

Fotografia 6.9.3 – Paisagem florestal e agrícola 

6.9.3 Análise fisiográfica 

O relevo da área de estudo, tendo em conta a grande proximidade fluvial, referente a 
um aplanar deste sector do Vale do Ave, apresenta, uma variação altimétrica de, 
aproximadamente, 14 m (entre 4 m e 18 m), tendo em conta o levantamento 
topográfico efectuado no âmbito do desenvolvimento do Projecto. 
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As orientações de encosta verificadas no terreno previsto para a implantação da 
ETAR do Ave evidenciam o quebrar do relevo presente, coexistindo, no intervalo da 
área de estudo, zonas de orientação a Oeste com outras, adjacentes, viradas a 
Norte, podendo efectuar-se uma divisão do terreno, no sentido W-E, de acordo com 
as exposições nele presentes (Figura 6.9.2). Assim, no primeiro terço do terreno 
evidencia-se uma zona mais aplanada, ocupada por agricultura de regadio, ao qual 
se segue uma área de relevo mais acidentado, ocupada por exploração florestal, 
culminando, no último terço do terreno, numa zona de inclinações similares, mas de 
orientações mais moderadas a Este e Sudoeste. 

 

Figura 6.9.2 – Orientação de encostas 

Ao nível das inclinações presentes no terreno, verifica-se que estas acompanham, de 
modo geral, os intervalos de orientação acima descritos, de acordo com a mesma 
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descrição no sentido W-E, havendo uma preponderância dos intervalos 
correspondentes a inclinações medianas/altas. Deste modo, ao primeiro terço do 
terreno correspondem classes de declive mais aplanadas (3-6%), sendo que o 
segundo e terceiro terços do terreno evidenciam classes de declive mais significativo 
(acima dos 12%), apresentando o último terço valores de declive superiores a 18% 
(Figura 6.9.3). 

 

Figura 6.9.3 – Declives 



 

  
 
ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUAS RESIDUAIS DO AVE 
 
 

45316_EIA_MD_AMB-0001-VF_a  
146 

 

6.9.4 Definição da Área de Influência do Projecto 

A área de influência visual de um projecto designa-se, em termos paisagísticos, por 
bacia visual, correspondendo à parcela de território visível a partir do local de 
implantação do Projecto e, consequentemente, englobando todos os pontos com 
acessibilidade visual sobre o mesmo.  

A área de influência considerada determinante para a descrição da área de estudo 
envolve duas esferas de influência, uma mais directa relativa às propriedades anexas 
ao terreno onde se prevê a implantação do Projecto, e outra menos directa, mas 
igualmente próxima, relativa a uma zona de maior abrangência, delimitada pela 
fisiografia referente a este sector do Vale do Ave.  

A primeira zona de influência corresponde ao local de implantação do Projecto e 
propriedades anexas de que se apresenta uma vista na Fotografia 6.9.4. 

Fotografia 6.9.4 – Vista do interior da área em análise 

 

Por contraste, o segundo anel de influência, fortemente delimitado pela presença de 
barreiras físicas e visuais, como outras explorações florestais de eucalipto e a 
presença de manchas de edificado (Fotografia 6.9.5), corresponde a uma zona que 
abrange uma área de aproximadamente 1 km de raio a partir da área de implantação 
do Projecto, delimitada pela fisiografia deste sector do Vale do Ave (Desenho 20 do 
Anexo III – Desenhos do EIA). 
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Fotografia 6.9.5 – Barreiras visuais presentes na linha de horizonte 

 

 

6.9.5 Fragilidade Visual  

A análise fisiográfica efectuada para a área de estudo revela um território onde as 
volumetrias existentes (manchas  arbóreas e edificado) representam um contexto 
ruralizado de densidade elevada. Deste modo, efectuando-se uma ponderação entre 
as características estruturais desta paisagem, relacionadas com a sua fisiografia e os 
elementos naturais e construídos que nela pontificam, como o coberto vegetal e a 
malha edificada, pode-se estabelecer um enquadramento deste território 
relativamente à sua fragilidade visual, conceito inversamente proporcional ao de 
capacidade de absorção visual, uma vez que quanto maior for o segundo menor o 
primeiro e vice-versa. 

Uma elevada fragilidade visual representa um quadro em que uma paisagem 
apresenta uma reduzida capacidade de resiliência em função das alterações que lhe 
são infligidas. A capacidade de absorção de uma paisagem corresponde, por outro 
lado, à facilidade com que uma paisagem admite intrusões sem agravar a sua 
qualidade visual. 

A área de estudo encontra-se numa situação de significativa presença do homem 
onde a malha de edificado assume uma importância elevada, interceptando-se com a 
zona de cariz mais rural, correspondente aos espaços de produção agrícola e 
florestal. 
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Assim, dado o evidente contraste entre estas duas tipologias de paisagem pode-se 
considerar esta paisagem como rural, de densidade habitacional significativa, com 
tendência a aumentar e progredir num sentido de crescente humanização do 
território e, por isso, com uma média capacidade de absorção de impactes visuais. 

Não sendo, intrinsecamente, uma zona de grande valor paisagístico, a qualidade 
visual desta paisagem acaba por se encontrar associada, também, à presença do 
Rio Ave e do seu vale sendo a atenção do visitante facilmente desviado para a 
envolvente do Rio em detrimento de áreas mais afastadas. 

Se se considerar a presença das várias volumetrias, associadas a maciços arbóreos 
e edificado disperso, num horizonte visual muito próximo da área prevista para a 
implantação do equipamento verifica-se que grande parte da área envolvente ao 
local de implantação do Projecto possui pontos focais de atracção visual, o que 
necessariamente contribui para se poder classificar esta zona com uma média 
capacidade de absorção visual. De realçar que esta avaliação se encontra, 
sobretudo, relacionada com o cariz humanizado da paisagem. 
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6.10 PATRIMÓNIO ARQUEOLÓGICO, ARQUITECTÓNICO E ETNOGRÁFICO 

6.10.1 Considerações iniciais 

A identificação e a caracterização do património histórico-cultural nas vertentes 
arqueológica, arquitectónica e etnográfica existente na área de incidência do Projecto 
baseiam-se em pesquisa bibliográfica, prospecção arqueológica e reconhecimento 
de elementos edificados. 

Na implementação da metodologia de pesquisa foram considerados distintos 
elementos patrimoniais, nomeadamente, os materiais, as estruturas e os sítios 
incluídos nos seguintes âmbitos: 

� Património abrangido por figuras de protecção, compreendendo os imóveis 
classificados e em vias de classificação ou outros monumentos, sítios e áreas 
protegidas, incluídos em cartas de condicionantes dos planos directores 
municipais e outros planos de ordenamento e gestão territorial; 

� Sítios e estruturas de reconhecido interesse patrimonial e/ou científico, que não 
estando abrangidos pela situação anterior, constem em trabalhos de investigação 
creditados, em inventários nacionais e ainda aqueles cujo valor se encontra 
convencionado; 

� Estruturas singulares, testemunhos de humanização do território, representativos 
dos processos de organização do espaço e de exploração dos seus recursos 
naturais em moldes tradicionais, definidos como património vernáculo; 

de modo a permitir abordar um amplo espectro de realidades: 

� Elementos arqueológicos em sentido restrito (achados isolados, manchas de 
dispersão de materiais, estruturas parcial ou totalmente cobertas por 
sedimentos); 

� Vestígios de rede viária e caminhos antigos; 

� Vestígios de mineração, pedreiras e outros indícios materiais de exploração de 
matérias-primas; 

� Estruturas hidráulicas e industriais; 

� Estruturas defensivas e delimitadoras de propriedade; 

� Estruturas de apoio a actividades agro-pastoris; 
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� Estruturas funerárias e/ou religiosas. 

6.10.1.1 Pesquisa documental 

A recolha de informação documental incidiu sobre registos de natureza distinta: 

� Manancial bibliográfico – através de desmontagem comentada do máximo de 
documentação específica disponível, de carácter geral ou local; 

� Suporte cartográfico – base da pesquisa toponímica e fisiográfica (na escala 
1:25.000 folha 96 e 97 da CMP, IGeoE) e da recolha comentada de potenciais 
indícios. 

O levantamento bibliográfico efectuado baseou-se nos elementos constantes nas 
seguintes fontes de informação consultadas: 

� Inventários Patrimoniais de organismos públicos (Endovélico do Instituto 
Português de Arqueologia; Base de dados do Instituto Português do Património 
Arquitectónico e Arqueológico, base Thesaurus da Direcção Geral de Edifícios e 
Monumentos Nacionais); 

� Bibliografia especializada; 

� Instituições públicas ou privadas com colecções de arqueologia e um papel 
interventivo ao nível do património local; 

� Planos de ordenamento e gestão do território; 

� Projectos de investigação e processos de avaliação de impactes existentes na 
região. 

A pesquisa incidente sobre documentação cartográfica levou à obtenção de um 
levantamento sistemático de informação de carácter fisiográfico e toponímico, com o 
objectivo de identificar indícios potencialmente relacionados com vestígios e áreas de 
origem antrópica antiga. 

As características próprias do meio determinam a especificidade e a implantação 
mais ou menos estratégica de alguns valores patrimoniais. As condicionantes do 
meio físico reflectem-se ainda na selecção dos espaços onde se instalaram os 
núcleos populacionais e as áreas nas quais foram desenvolvidas actividades 
depredadoras ou produtivas ao longo dos tempos.  

Assim, o estudo da oro-hidrografia do território é indispensável na interpretação das 
estratégias de povoamento e de apropriação do espaço, mas é também uma etapa 
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fundamental na planificação das metodologias de pesquisa de campo e na 
abordagem das áreas a prospectar. 

Frequentemente, através do levantamento toponímico, é possível identificar 
designações com interesse, que reportam a existência de elementos construídos de 
fundação antiga, designações que sugerem tradições lendárias locais ou topónimos 
associados à utilização humana de determinados espaços em moldes tradicionais. 

A pesquisa bibliográfica permite traçar um enquadramento histórico para a área de 
estudo, com o intuito de facultar uma leitura integrada de possíveis achados, no 
contexto mais amplo da diacronia de ocupação do território.  

Desta forma, são apresentados os testemunhos que permitem ponderar o potencial 
científico e o valor patrimonial da área de incidência do Projecto e da sua envolvente 
imediata. 

6.10.1.2 Trabalho de Campo 

Nos termos da Lei (Decreto-Lei n.º 270/99 de 15 de Julho – Regulamento dos 
Trabalhos Arqueológicos, com as alterações que lhe foram introduzidas pelo 
Decreto-Lei n.º 287/2000 de 10 de Novembro) a prospecção arqueológica é 
previamente autorizada pelo Instituto de Gestão do Património Arquitectónico e 
Arqueológico – IGESPAR, I.P.  

Com o trabalho de campo procurou-se desempenhar as seguintes tarefas: 

� Reconhecimento dos dados recolhidos durante a fase de pesquisa 
documental; 

� Constatação dos indícios toponímicos e fisiográficos que apontam para a 
presença no terreno de outros vestígios de natureza antrópica (arqueológicos, 
arquitectónicos ou etnográficos) não detectados na bibliografia; 

� Recolha de informação oral junto dos habitantes e posterior confirmação nos 
locais citados; 

� Prospecção arqueológica sistemática da área de implantação do Projecto 
(conforme a Circular do Instituto Português de Arqueologia “Termos de 
Referência para o Descritor Património Arqueológico em Estudos de Impacte 
Ambiental”, de 10 de Setembro de 2004). 

A metodologia empregue nesta fase consistiu na progressão no terreno apoiada por 
cartografia em formato papel e em formato digital (introduzida em sistema GPS), 
permitindo o estabelecimento prévio da área a percorrer. 
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Sempre que são conhecidos elementos já identificados previamente na pesquisa 
documental, as coordenadas dos sítios e estruturas são introduzidas em GPS, para 
que se proceder a uma verificação/correcção de todas as localizações facultadas 
pela bibliografia. 

6.10.1.3 Registo e inventário 

Posteriormente à recolha de informação procede-se ao registo sistemático e à 
elaboração de um inventário (compilação dos elementos identificados).  

Para o registo de vestígios arqueológicos e elementos edificados de interesse 
arquitectónico e etnográfico é utilizada uma ficha-tipo que apresenta os seguintes 
campos:  

� Nº de inventário; 

� Identificação (topónimo, categoria, tipologia, cronologia); 

� Localização geográfica (CMP, coordenadas); 

� Localização administrativa (concelho e freguesia). 

O inventário é então materializado numa Carta do Património Arqueológico, 
Arquitectónico e Etnográfico.  

A análise cartográfica é fundamental para identificação dos espaços de maior 
sensibilidade patrimonial, para sinalização das ocorrências patrimoniais identificadas 
e delimitação de zonas que possam vir a ser objecto de propostas de protecção e/ou 
de medidas de intervenção específicas. 

A cartografia tem como base a Carta Militar de Portugal 1:25.000 sobre a qual as 
realidades inventariadas são georeferenciadas.  

O estudo efectuado compreende ainda a documentação fotográfica de referência, 
ilustrativa dos testemunhos patrimoniais identificados e da sua integração espacial e 
paisagística. 

6.10.2 Apresentação dos resultados obtidos 

6.10.2.1 Fisiografia 

A área de estudo enquadra-se num território que apresenta características 
propiciadoras para o desenvolvimento de actividades agrícolas. De facto, destaca-se 
a abundância de recursos hídricos, entre os quais o rio Ave que desempenha nesta 
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zona um papel fulcral. 
 

Esta riqueza terá motivado o povoamento arcaico da região. Neste âmbito refira-se a 
abundância dos muros como elementos de divisão de propriedade e que marcam a 
paisagem. O emparcelamento da propriedade rural materializa a importância que os 
terrenos agrícolas ainda na actualidade mantêm para a vivência das populações 
locais. As culturas correspondem essencialmente a milheirais e pasto para gado. 

Para além da abundância de recursos hídricos e de solos com aptidão agrícola, são 
vários os factores fisiográficos que oferecem condições naturais adequadas para a 
fixação de comunidades humanas e que sugerem uma longa diacronia de ocupação, 
tais como: a litoralidade, a acessibilidade natural e o relevo pouco acidentado, no 
qual se destacam alguns pontos de cumeada com domínio estratégico sobre a 
envolvente. 

A bacia do Rio Ave constitui uma unidade geográfica natural que articula um vasto 
território onde a ocupação humana compôs uma densa rede de povoamento. 

Com uma direcção predominante Este/Oeste, o rio Ave tem um substrato litológico 
constituído por rochas granitóides na sua totalidade, com depósitos mais recentes 
derivados da dinâmica fluvial. Muitos destes depósitos foram sendo utilizados para 
actividades agrícolas ao longo dos tempos (http://www.cm-stirso.pt). 

O rio Ave corresponde ao elemento hidrográfico estruturante a nível local. 
Historicamente e ao longo de vários séculos constituiu-se mesmo como um eixo 
unificador e o principal referencial identificador da região que se estende ao longo do 
concelho de Vila do Conde até ao litoral Atlântico. 

6.10.2.2 Toponímia 

São muito abundantes as designações toponímicas existentes no território 
envolvente à área de estudo. No entanto, a maioria das mesmas não se apresentam, 
à partida, como indicadores de uma ocupação histórica do território e de potenciais 
ocorrências de interesse patrimonial associadas. 

Destacam-se topónimos com pertinência para a pesquisa do em causa, associada 
ainda ao povoamento actual, nomeadamente em torno de Tougues. São exemplos 
desta realidade: Lugar da Igreja, Povoação e Real. 

6.10.2.3 Pesquisa documental 

Na pesquisa documental efectuada não foram identificadas referências a sítios e/ou 
estruturas de interesse patrimonial e não existem elementos classificados, em vias 
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de classificação ou zonas de protecção patrimonial integrados na área objecto de 
estudo.  

Nas imediações da área de estudo apenas se regista a existência de um sítio 
arqueológico, denominado Tougues (http://www.ipa.min-cultura.pt, CNS 3815), que 
corresponde a uma necrópole de cronologia indeterminada. 

No entanto, a longa diacronia de ocupação do território no qual esta área se insere é 
atestada por inúmeros achados arqueológicos.  

Os vestígios mais antigos da ocupação humana neste território remontam ao 
Neolítico, já enquadrados no processo de sedentarização e fixação das primeiras 
sociedades camponesas.  

Neste âmbito destaca-se o arqueossítio denominado Mourão (http://www.ipa.min-
cultura.pt, CNS 20851), que corresponde a um conjunto de duas mamoas, 
encontrando-se uma delas destruída pela construção da EM 528-1. No relatório de 
Arqueologia do Plano Director Municipal de Vila do Conde são denominadas como 
Mamoas de Mourão e Contra Mourão, assinaladas por Vítor Oliveira Jorge como 
muito destruídas e atribuídas ao período de C.5000 a 3000 a.C. 
(http://cmviladoconde.wiremaze.com ; VV. AA., 1995). 

Em Touguinha, na abertura de uma rua que conduzia à Igreja no início do século XX, 
foram recolhidos dois vasos de largo bordo horizontal, integrados num contexto de 
necrópole da Idade do Bronze (http://cmviladoconde.wiremaze.com). 

Nos finais da Idade do Bronze e à semelhança do que se verifica genericamente no 
nordeste Peninsular, emerge um novo tipo de habitat proto-urbano de altitude, o 
castro ou povoado fortificado, associado a uma cultura de características próprias e 
que perdurará durante toda a Idade do Ferro. De facto, esta tipologia de povoamento 
corresponde à grande maioria de arqueossítios existentes na região. 

Salientam-se os povoados fortificados de Touginha (http://www.ipa.min-cultura.pt, 
CNS 3594), Toguinhó (http://www.ipa.min-cultura.pt, CNS 3575) e Santagões 
(http://www.ipa.min-cultura.pt, CNS 3591; Dinis, 1999). 

O Castro de Argivai (cuja ocupação se prolonga até o período romano) parece tratar-
se de um povoado castrejo de baixa altitude e que, aparentemente, se afastará dos 
cânones tipológicos tradicionais deste tipo de habitat. Poderá ser contudo uma 
ocupação de carácter agrário, do tipo de casal ou quinta (http://www.ipa.min-
cultura.pt, CNS 15073). 

Com uma ocupação da IIª Idade do Ferro e também de época romana o povoado 
fortificado da Retorta encontra-se implantado sobre um pequeno promontório 
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sobranceiro ao rio Ave, cuja topografia lhe confere condições naturais excepcionais 
de protecção. O sistema defensivo é composto por duas muralhas em pedra e fosso 
que complementam a defensabilidade natural na zona de acesso mais vulnerável. À 
superfície foi reconhecido abundante material cerâmico de época sidérica e romana 
(destacando-se neste último período vidros e taças caneladas do século I) 
(http://www.ipa.min-cultura.pt, CNS 3598; Azevedo 1901; Dinis, 1999; Silva, et al., 
1963).  

As primeiras referências a Vila do Conde remontam a 953, com o nome de Vila de 
Comite. Em documentos de 1059, 1078, 1080 e 1011 a povoação é apelidada de S. 
João de Foze.  

Em 1078 são referidas as suas salinas e aponta-se a forte dinâmica da actividade 
piscatória coeva (http://www.viladoconde.org). 

O conde que dá o nome à povoação terá sido Vímara Peres, o senhor de Guimarães 
e do Porto, cidades com as quais Vila do Conde forma o triângulo estratégico de 
defesa e consolidação do litoral portucalense.  

O documento mais antigo conhecido que refere a freguesia de S. Vicente de 
Tougues é uma escritura do antigo convento de Moreira, datada do ano de 1067. 

Em 1209 D. Sancho I doou Vila do Conde (nesta época a Vila era uma terra 
reguenga) a título hereditário a D. Maria Pais Ribeiro (a Ribeirinha), doação 
posteriormente confirmada por D. Afonso II em 1217 (http://www.viladoconde.org). 

Vila do Conde transformou-se progressivamente num senhorio feudal, com gente 
serva que pagava tributos em géneros e serviços à senhora Ribeirinha e seus 
descendentes (http://www.esec-jose-regio.rcts.pt). 

A tetraneta de Ribeirinha, D. Teresa Martins (filha de D. Afonso de Albuquerque, 1º 
Conde de Barcelos) e seu marido, D. Afonso Sanches (bastardo de D. Dinis), 
fundaram em 1318 o convento de Santa Clara, dotando-o de grande número de 
casas, terras, foros e padroados. Ainda no século XVI o convento recebia a dízima 
das mercadorias que entravam pelo Rio Ave, sabendo-se que até esta data navios 
de grande calado podiam ancorar nos portos de Vila do Conde e Azurara 
(http://www.viladoconde.org). 

A partir dos séculos XV e XVI Vila do Conde ganha uma dimensão nacional, pelo seu 
contributo para a expansão ultramarina, resultante da produção de seus estaleiros 
(caravelas e naus) e do saber dos seus navegantes. É terra de origem de 
marinheiros que acompanham Vasco da Gama à Índia, de Gaspar Manuel, piloto-
mor da carreira das Índias, da China e do Japão, de Frei João que foi companheiro e 
amigo de S. Francisco Xavier no Oriente. Destaque-se, neste contexto, a fundação 
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da alfândega por parte de D. João II que foi determinante na independência da 
comunidade burguesa. 

Vila do Conde torna-se um município, recebe foral de D. Manuel I, em 1516, e pouco 
depois passa a ser um senhorio da Casa de Bragança. Embora tenha uma 
autonomia controlada, a sua Autarquia exerce doravante uma administração própria. 

No século XVII, a estrutura urbana dilata e, resistindo à crise da época, vai se 
consolidando. O comércio externo faz-se, não só para o norte da Europa, mas 
também para o Brasil. 

Durante o século XVIII verifica-se um alargamento da cidade. Para sul regista-se a 
construção do cais por enrocamento, modelando o rio e a construção da ponte de 
pedra (1793) que liga as duas margens, pondo fim às travessias com a barca da 
passagem. 

O século XIX marca o início da liberdade constitucional, com reflexos a nível 
autárquico. Vila do Conde consiste num concelho de múltiplas freguesias, 
consolidando-se como um grande município, acima e abaixo do Ave. Para sul, 
montam-se duas pontes metálicas (rodoviária e ferroviária) de ligação ao Porto 
(http://www.esec-jose-regio.rcts.pt). 

Por outro lado é também a partir do século XIX, que a moderna indústria se 
dissemina pelo Vale do Ave, mantendo contudo com a economia e sociedade rurais 
e tradicionais uma coexistência e relação que, persiste praticamente ao longo de 
todo o século seguinte e faz emergir um processo de industrialização muito próprio e 
de características regionais bem vincadas. Nesta região eram igualmente 
significativas as tradições artesanais e manufactureiras, que remontariam à Idade 
Média e se revestiriam frequentemente de características pré e proto-industriais 
(Cleto, et al., 2002). 

6.10.2.4 Prospecção arqueológica e reconhecimento de elementos edificados 

Tal como referido, a área de implantação do Projecto enquadra-se num território de 
cariz essencialmente agrícola. 

No entanto, o perímetro a afectar pela construção da ETAR do Ave é essencialmente 
ocupado por floresta composta por eucalipto e vegetação arbustiva rasteira. A 
ocupação vegetal não colocou dificuldades à progressão pedonal no terreno, mas 
impôs algumas dificuldades na observação da superfície do solo (Desenho 21 do 
Anexo III – Desenhos do EIA).  

Os terrenos agrícolas lavrados a afectar pela construção da ETAR do Ave 
encontram-se confinados a uma parcela de terreno, situada na extremidade noroeste 
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do perímetro da mesma, apresentando boas condições de visibilidade do solo 
(Fotografia 6.10.1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografia 6.10.1 – Vista da área de implantação da ETAR do Ave 

O acesso corresponde genericamente à remodelação de caminhos pré-existentes de 
terra batida marginados por muros de divisão de parcelas agrícolas (Fotografia 6.10.2).  

 

 

 

 

 

 

 

Fotografia 6.10.2 – Acesso a remodelar beneficiando um caminho já existente 

O traçado do emissário percorre a margem entre duas parcelas de campos agrícolas 
desprovidos de coberto vegetal, que proporcionaram boas condições de visibilidade 
até ao seu terminus já na margem Rio Ave (Fotografia 6.10.3). 
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Fotografia 6.10.3 – Local previsto para o términus do emissário 

Refira-se que o projecto não prevê a afectação de contextos submersos no Rio Ave, 
pelo que não foram realizados quaisquer trabalhos arqueológicos subaquáticos. 

Os solos aparentam ter alguma potência estratigráfica. No entanto, as manchas de 
eucaliptal deverão corresponder a profundas perturbações do subsolo decorrente da 
intensidade da lavra mecânica que o plantio implica. 

No trabalho de campo desenvolvido foi possível reconhecer genericamente ao longo 
dos terrenos agrícolas uma dispersão generalizada de materiais cerâmicos de cariz 
doméstico e de construção cuja análise não permitiu, todavia, aferir qualquer 
integração tipológica ou cronológica.  

Assim e dada a dispersão destes materiais, que consiste numa presença 
generalizada em praticamente todos os terrenos lavrados, subentende-se que estes 
estarão associados à própria utilização agrícola dos campos, onde tradicionalmente 
são depositados os detritos oriundos da vivência doméstica para fertilização. 

Na área de implantação do Projecto regista-se genericamente a abundância de 
muros em alvenaria de granito com revestimento a argamassa/cimento, que retalham 
a paisagem agrícola (Fotografia 6.10.4 e Fotografia 6.10.5). A rusticidade destes 
elementos sugere a eventual antiguidade desta tipologia de apropriação e 
organização do espaço pelas comunidades que aqui se instalaram. 
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Fotografia 6.10.4 – Muro de divisão de propriedade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografia 6.10.5 – Marco de propriedade 

Foi identificado no perímetro previsto para a implantação da ETAR do Ave um 
espaço que terá sido recentemente utilizado como vazadouro (Fotografia 6.10.5 
Fotografia 6.10.6 e Fotografia 6.10.7), entulheira (524651-4579728, UTM ED50) de 
materiais provenientes da demolição de edifícios, correspondendo a cerâmica de 
construção tradicionais (tijolos, telha, etc.) e elementos pétreos. Apesar de não terem 
sido identificados vestígios que apresentem relevância arqueológica, também não se 
verificou a presença de material contemporâneo no aterro. 



 

  
 
ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUAS RESIDUAIS DO AVE 
 
 

45316_EIA_MD_AMB-0001-VF_a  
160 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografia 6.10.6 – Vista geral do vazadouro 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografia 6.10.7 – Pormenor dos materiais do vazadouro 

Na coordenada geográfica localizada nas imediações da área de implantação do 
Projecto e atribuída ao sítio arqueológico denominado Tougues (http://www.ipa.min-
cultura.pt, CNS 3815), que corresponde a uma necrópole de cronologia 
indeterminada, não foram reconhecidos quaisquer vestígios arqueológicos, muito 
provavelmente devido à intensidade da exploração agrícola do solo que se verifica 
(Fotografia 6.10.8).  
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Fotografia 6.10.8 – Área correspondente à coordenada do arqueossítio Tougues 

Durante o trabalho de campo não foram registados quaisquer elementos edificados 
de interesse arquitectónico e/ou etnográfico. No Desenho 22 do Anexo III – 
Desenhos do EIA apresenta-se a carta de elementos patrimoniais identificados na 
área prospectada. 
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6.11 ASPECTOS SÓCIO-ECONÓMICOS 

6.11.1 Enquadramento regional 

A área de implantação do projecto situa-se no concelho de Vila do Conde (freguesia 
de Tougues), estando integrado na sub-região do Grande Porto (NUT III), 
pertencente à Região Norte (NUT II). A maior parte da população que será servida 
pela ETAR do Ave reside também nesta sub-região (concelhos de Vila do Conde e 
Póvoa de Varzim) e uma pequena parte na sub-região do Ave (concelho da Trofa). 

O Grande Porto é uma das sub-regiões do país onde se regista uma maior 
densidade demográfica (1.567 habitantes/km2 em 2005) e uma maior concentração 
relativa de população jovem. Todavia, assiste-se a um progressivo agravamento do 
processo de envelhecimento das estruturas demográficas. As projecções 
demográficas para os próximos anos apontem para a estabilização do efectivo 
populacional desta sub-região, comportamento similar ao perspectivado para a 
Região Norte e para o País (Programa Operacional do Norte 2007-2013). 

A nível económico esta sub-região apresenta um dinamismo muito relevante, 
expresso em diversos indicadores macro-económicos. Em 2005 o Grande Porto era 
responsável por cerca de 13% do total de Sociedades no país e por cerca de 12% do 
VAB nacional em 2003. Os níveis de produtividade dos trabalhadores desta sub-
região em 2004 (28,3 mil euros) eram dos mais elevados do país, ultrapassando a 
média nacional e da Região Norte. O PIB per capita do Grande Porto tem vindo a 
crescer ao longo dos últimos anos, situando-se em 2004 em torno dos 13,4 mil 
euros, valor superior ao da Região Norte, mas inferior à média do país. Por fim, um 
indicador que traduz o nível de desenvolvimento económico de uma região é o 
consumo de energia per capita, sendo de referir que o valor apresentado pelo 
Grande Porto em 2004 era de 8,8 KWh, superior à média regional e nacional, mas 
inferior à da sub-região do Ave (11,5KWh). 

Esta sub-região, que constitui o epicentro da “Região Urbana Metropolitana” do Porto 
(Figura 6.11.1), integra, sem grandes descontinuidades, a conurbação do Noroeste, 
que emergiu e cresceu nas últimas décadas, fruto de um processo de 
industrialização difusa. De referir que em 2001 cerca de 97,7% da população desta 
sub-região era predominantemente urbana. A extensão e densificação desta matriz 
territorial deveu-se a um conjunto diverso de factores, como sejam as próprias 
dinâmicas produtivas, a desarticulação das políticas sectoriais promovidas pela 
Administração Central e, mesmo, a debilidade ou falta de clareza das políticas de 
planeamento e ordenamento do território. 

 



 

  
 
ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUAS RESIDUAIS DO AVE 
 
 

45316_EIA_MD_AMB-0001-VF_a  
163 

 

 

 

Fonte: “Sistema Urbano: Áreas de Influência e Marginalidade Funcional”, INE 

 

Figura 6.11.1 – Sistema Urbano da Região Norte 

 

De acordo com informação do INE, datada de 2004, a população servida por 
estações de tratamento de águas residuais no Grande Porto era de 65,1%, enquanto 
que a taxa de população servida por redes de drenagem de águas residuais se 
situava em torno dos 77,2%. 

O projecto em estudo situa-se ainda na bacia hidrográfica do rio Ave. O Plano da 
Bacia Hidrográfica (PBH) do rio Ave, aprovado pelo Decreto Regulamentar 
n.º 19/2002, de 20 de Março, define orientações de valorização, protecção e gestão 
equilibrada da água, de âmbito territorial, para a área da bacia hidrográfica. 

A industrialização na área da bacia hidrográfica do Ave é considerável, sendo a 
indústria têxtil dominante, com grande expressão nos concelhos de Guimarães, 
Santo Tirso e Vila Nova de Famalicão. Os sectores de fabricação de produtos 
metálicos e de fabricação de máquinas e equipamentos assumem também algum 



 

  
 
ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUAS RESIDUAIS DO AVE 
 
 

45316_EIA_MD_AMB-0001-VF_a  
164 

significado. Nesta área identificam-se grandes instalações industriais, sobretudo do 
sector têxtil, a que estão associadas emissões elevadas de cargas poluentes. 

De acordo com o PBH do Rio Ave, a “poluição” de origem industrial apresenta um 
peso bastante superior à de origem urbana, representando, em termos de CBO5, 
cerca de 70% do valor global estimado para a carga poluente tópica da bacia 
hidrográfica. 

Ainda segundo o mesmo Plano, dos cerca de 560 mil habitantes que em 1998 
habitavam a região, apenas cerca de 25% estavam servidos com sistemas colectivos 
de drenagem de águas residuais domésticas, contemplando ou não o respectivo 
tratamento, valor este que é muito reduzido a nível nacional. 

Esta situação esteve na base da constituição do Sistema Integrado de Despoluição 
do Vale do Ave (SIDVA), uma iniciativa intermunicipal protagonizada pela Associação 
de Municípios do Vale do Ave no início da década de 90, visando a reabilitação da 
bacia hidrográfica do rio Ave.  

6.11.2 População e actividades económicas na área beneficiada 

6.11.2.1 Aspectos populacionais 

Como já foi referido no enquadramento regional, os concelhos que serão 
beneficiados com a construção da ETAR do Ave (Vila do Conde, Póvoa de Varzim e 
Trofa) caracterizam-se por apresentar um dinamismo demográfico dos mais elevados 
do país.  

A este propósito cabe referir que no último período intercensitário a evolução da 
população residente nos concelhos anteriormente mencionados foi positiva, e com 
acréscimos populacionais significativos, variando entre os 14,5% na Trofa e os 
15,8% em Póvoa de Varzim (Quadro 6.11.1). 

As estimativas da população residente calculadas pelo INE para ao ano de 2005 
para os concelhos em análise reforçam a tendência de crescimento demográfico 
registada nos últimos anos. Para esse último ano estima-se que a população 
residente nos concelhos de Vila do Conde, Póvoa de Varzim e da Trofa seja 
respectivamente de 76.427, 65.882 e 39.624 habitantes. 
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Quadro 6.11.1 – Evolução da população residente nos concelhos e freguesias a servir pela ETAR 
do Ave entre 1991 e 2001 

 
População 

Residente 1991 
População 

Residente 2001 
Taxa de Variação 

1991/2001 (%) 

Concelho Vila do Conde 

Freguesias: 

     Arcos 

     Árvore 

     Aveleda  

     Azurara 

     Bagunte 

     Canidelo 

     Fajozes 

     Ferreiró 

     Fornelo 

    Gião 

    Guilhabreu 

    Junqueira 

    Labruge 

    Macieira 

    Malta 

    Mindelo 

    Modivas 

    Mosteiro 

    Outeiro 

    Parada 

    Retorta 

    Rio Mau 

    Tougues 

    Touguinha 

    Touguinhó 

    Vairão 

    Vila Chã 

    Vila do Conde 

    Vilar 

    Vilar do Pinheiro 

64.836 

 

853 

3.406 

1.446 

1.794 

1.722 

934 

1.457 

651 

1.526 

1.457 

1.885 

1.929 

2.159 

1.870 

1.061 

2.859 

1.888 

897 

400 

327 

929 

1.973 

864 

1.122 

1.225 

1.289 

3.021 

19.990 

1.633 

2.269 

74.391 

 

869 

4.261 

1.479 

2.102 

1.662 

941 

1.467 

660 

1.504 

1.535 

2.386 

2.234 

2.472 

1.898 

1.206 

3.402 

1.899 

891 

378 

365 

1.022 

1.907 

788 

1.410 

1.458 

1.191 

2.957 

25.731 

1.737 

2.579 

14,7 

 

1,9 

25,1 

2,3 

17,2 

-3,5 

0,7 

0,7 

1,4 

-1,4 

5,4 

26,6 

15,8 

14,5 

1,5 

13,7 

19,0 

0,6 

-0,7 

-5,5 

11,6 

10,0 

-3,3 

-8,8 

25,7 

19,0 

-7,6 

-2,1 

28,7 

6,4 

13,7 

Concelho Póvoa Varzim 

Freguesias: 

    A-Ver-o-Mar 

    Aguçadoura 

    Amorim 

    Argival 

54.788 

 

5.107 

4.489 

2.540 

1.777 

63.470 

 

8.962 

4.530 

2.856 

2.187 

15,8 

 

75,5 

0,9 

12,4 

23,1 
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    Balazar 

    Beiriz 

    Póvoa do Varzim 

    Rates 

    Terroso 

2.337 

3.809 

23.851 

2.347 

2.242 

2.475 

3.229 

27.810 

2.539 

2.472 

5,9 

-15,2 

16,6 

8,2 

10,3 

Concelho Trofa 

Freguesias: 

    Alvarelhos 

    Guidões 

32.820 

 

3.204 

1.904 

37.581 

 

3.146 

1.906 

14,5 

 

-1,8 

0,1 

TOTAL 118.443 136.503 15,2 
Fonte: INE, Recenseamentos Gerais da População de 1991 e 2001 

 

O aumento da população residente nos concelhos em análise tem resultado numa 
maior pressão demográfica sobre o território, medida através do número de 
habitantes por km2. Da observação do Quadro 6.11.2 verifica-se que as densidades 
demográficas aumentaram de forma significativa nestes concelhos, apresentando 
valores significativamente superiores aos registados na Região Norte (175,6 
habitantes km2 em 2005) e no País (114,8 habitantes km2 em 2005). 

 

Quadro 6.11.2 – Densidade demográfica nos concelhos a servir pela ETAR do Ave  

Concelhos 
1991 

(Habitantes/km2) 

2001 

(Habitantes/km2) 

2005 

(Habitantes/km2) 

Vila do Conde 435,1 499,2 513,0 

Póvoa Varzim 667,7 773,6 803,0 

Trofa 456,6 522,8 551,3 
Fonte: INE, Recenseamentos Gerais da População de 1991 e 2001 
           INE, “O País em Números”, Edição 2007 (CD-ROM) 

 

A dinâmica demográfica que tem marcado no passado recente os concelhos a servir 
pela ETAR do Ave tem sido sustentada numa estrutura populacional jovem e pela 
existência de taxas de crescimento natural positivas, como se pode observar no 
Quadro 6.11.3. 
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Quadro 6.11.3 – Taxa de crescimento natural e índice de envelhecimento da população residente 
nos concelhos a servir pela ETAR do Ave 

Concelhos 
Taxa de Crescimento 
Natural em 2005 (%) 

Índice de Envelhecimento 
da População em 2005 

Vila do Conde 3,5 75 

Póvoa Varzim 3,6 66 

Trofa 3,4 67 
Fonte: INE, “O País em Números”, Edição 2007 (CD-ROM) 

6.11.2.2 Actividades económicas e emprego 

Em 2005, a estrutura empresarial dos concelhos de Vila do Conde, Póvoa de Varzim 
e Trofa era constituída por 8.389, por 7.428 e por 4.481 empresas respectivamente, 
representando os dois primeiros cerca de 11,5% do total de empresas existentes na 
sub-região do Grande Porto e o último cerca de 8,6% do total de empresas 
existentes na sub-região do Ave.  

Da análise da estrutura empresarial dos três concelhos em apreço constata-se que o 
comércio por grosso e a retalho, a construção civil e a indústria transformadora 
constituem os ramos de actividade com maior expressão quanto ao número de 
empresas. O sector do alojamento e restauração desempenha um papel importante 
na estrutura empresarial de Póvoa de Varzim, assim como a agricultura e a pesca 
nos concelhos de Póvoa de Varzim e de Vila do Conde. 

O peso relativo das Sociedades no tecido empresarial em 2005 situava-se em torno 
dos 30,5% em Vila do Conde, 31,4% na Póvoa do Varzim e em 38,1% na Trofa.  

O emprego associado às sociedades empresariais nestes três concelhos em 2004 foi 
quantificado em 52.445 postos de trabalho. Do conjunto dos três concelhos, Vila do 
Conde concentrava a maior parte dos postos de trabalho com cerca de 41,4%, 
seguindo-se Póvoa de Varzim e Trofa com 29,9% e 24,9% respectivamente.  

A indústria transformadora assume-se como o ramo de actividade que maior número 
postos de trabalho disponibiliza no mercado de trabalho nestes concelhos, seguido 
dos ramos do comércio por grosso e a retalho e da construção civil. 

No que respeita ao volume de negócios, verifica-se que são os ramos da indústria 
transformadora e do comércio por grosso e a retalho que maior dinamismo 
apresentam em 2004. O ramo da construção civil assume uma importância 
igualmente significativa no concelho de Póvoa de Varzim. 
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Quadro 6.11.4 – Estrutura empresarial no concelho de Vila do Conde 

Ramos de Actividade 
% 

Empresas 
2005 

% 
Sociedades 

2005 

% 

Volume 
Emprego 

2004* 

% 

Volume 
Negócios  

 2004* 
Agricultura e Pesca 10,6 3,9 2,0 0,5 

Indústria Extractiva 0,1 0,2 - - 

Indústria Transformadora 11,3 17,6 50,4 57,3 

Prod. Distrib. Electric., Gás e Água 0,0 0,1 - - 

Construção 16,6 18,0 15,2 6,6 

Comércio por Grosso e a Retalho 32,3 30,3 22,1 30,6 

Alojamento e Restauração 10,9 5,9 2,2 0,6 

Transport., Armaz., Comunicações 1,9 4,0 2,4 1,6 

Actividades Financeiras 2,0 0,3 0,0 0,0 

Activ. Imob., Alug. e Serv. Empresas 7,8 13,8 3,8 2,1 

Adm. Pública 6,6 6,1 1,7 0,5 

TOTAL 100 100 100 100 
* Relativo às Sociedades 
Fonte: INE, “O País em Números”, Edição 2007 (CD-ROM) 

 

Quadro 6.11.5 – Estrutura empresarial no concelho de Póvoa de Varzim 

Ramos de Actividade 
% 

Empresas 
2005 

% 
Sociedades 

2005 

% 

Volume 
Emprego 

2004* 

% 

Volume 
Negócios  

 2004* 
Agricultura e Pesca 9,9 3,0 1,6 1,5 

Indústria Extractiva 0,0 0,1 - - 

Indústria Transformadora 11,0 16,9 35,4 18,4 

Prod. Distrib. Electric., Gás e Água 0,0 0,1 - - 

Construção 14,3 14,3 20,3 20,1 

Comércio por Grosso e a Retalho 35,2 30,8 20,1 40,5 

Alojamento e Restauração 11,1 8,1 5,6 2,7 

Transport., Armaz., Comunicações 1,2 2,6 1,9 1,1 

Actividades Financeiras 1,6 0,6 0,6 0,1 

Activ. Imob., Alug. e Serv. Empresas 8,0 14,8 4,5 4,6 

Adm. Pública 7,6 8,7 9,6 10,6 

TOTAL 100 100 100 100 
* Relativo às Sociedades 
Fonte: INE, “O País em Números”, Edição 2007 (CD-ROM) 

 



 

  
 
ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUAS RESIDUAIS DO AVE 
 
 

45316_EIA_MD_AMB-0001-VF_a  
169 

Quadro 6.11.6 – Estrutura empresarial no concelho da Trofa 

Ramos de Actividade 
% 

Empresas 
2005 

% 
Sociedades 

2005 

% 

Volume 
Emprego 

2004* 

% 

Volume 
Negócios  

 2004* 
Agricultura e Pesca 3,7 1,2 0,5 0,5 

Indústria Extractiva 0,0 0,1 - - 

Indústria Transformadora 20,6 28,6 59,2 51,0 

Prod. Distrib. Electric., Gás e Água 0,0 0,1 - - 

Construção 15,1 14,2 11,9 8,4 

Comércio por Grosso e a Retalho 35,3 31,7 18,2 33,8 

Alojamento e Restauração 8,7 4,2 2,0 0,8 

Transport., Armaz., Comunicações 1,5 2,8 1,4 1,1 

Actividades Financeiras 2,3 0,2 0,1 0,0 

Activ. Imob., Alug. e Serv. Empresas 8,4 12,6 3,5 2,5 

Adm. Pública 4,2 4,3 3,0 1,8 

TOTAL 100 100 100 100 
* Relativo às Sociedades 
Fonte: INE, “O País em Números”, Edição 2007 (CD-ROM) 

 

As taxas de actividade da população nos concelhos em apreço apresentam-se 
elevadas. Em 2001 as taxas de actividade variaram entre os 53% no concelho da 
Trofa e os 51,1% no concelho da Póvoa de Varzim. 

O desemprego em 2001 assumia alguma expressão nestes três concelhos, situando-
se em 6,1% em Vila do Conde, em 6,2% em Póvoa de Varzim e em 4,4% na Trofa, 
ainda assim com taxas inferiores às apresentadas pelas sub-regiões em que estão 
inseridos. 

Os indicadores sócio-económicos apresentados anteriormente são bem 
demonstrativos da grande importância do sector secundário na base económica dos 
3 concelhos em análise, e em toda a bacia do Vale do Ave. 

6.11.3 Principais problemas e carências no tratamento de águas residuais na 
área beneficiada 

Os problemas e carências sentidos na área a beneficiar pela ETAR do Ave quanto ao 
tratamento das águas residuais são, de uma forma geral, os mesmos que afectam 
toda a bacia hidrográfica do Ave. 

A elevada urbanização e industrialização difusa que marcou esta região nos últimos 
anos repercutiu-se em graves consequências ambientais, nomeadamente a 
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degradação dos recursos hídricos superficiais, provocada pela ausência de infra-
estruturas adequadas de drenagem e tratamento dos efluentes produzidos. 

De acordo com o Plano Geral do Sistema de Saneamento das Águas Residuais 
(2002) a qualidade da água nesta região é, de uma forma geral, imprópria para 
qualquer utilização directa, tendo sido identificadas pelo Ministério do Ambiente mais 
de 230 fontes poluidoras, das quais cerca de 70% correspondem ao sector têxtil e 
3% são de origem doméstica. Em termos de volumes descarregados é referido no 
mesmo estudo que o sector têxtil contribui com cerca de 75% do total de descargas 
de efluentes líquidos para o Ave, correspondendo aproximadamente a uma carga 
equivalente populacional de cerca de 600 mil habitantes. 

As múltiplas descargas, sem tratamento prévio, efectuadas no rio Ave e nos seus 
afluentes, com predominância para os efluentes industriais do sector têxtil, originam 
que, na maior parte das secções destes cursos, a água seja imprópria ou de má 
qualidade para abastecimento público, para suporte da vida aquática, para irrigação 
e para recreio com contacto directo. 

O desequilíbrio registado entre o desenvolvimento sócio-económico apresentado 
pela região nos últimos anos e a falta de investimento na construção de infra-
estruturas de carácter ambiental foi responsável pela degradação ambiental das 
linhas de água, com repercussões negativas para os próprios industriais que são 
afectados na qualidade da água que captam pela poluição gerada pelos municípios e 
pelas indústrias, num círculo vicioso que, a não ser rompido, os colocará numa 
situação insustentável. 

Face a este enquadramento conclui-se que as carências existentes ao nível do 
tratamento das águas residuais não tem apenas implicações negativas sobre a 
qualidade ambiental das linhas de água, reflectindo-se também de forma significativa 
na qualidade de vida das populações locais assim como na sustentabilidade 
económica das empresas cujos processos produtivos dependem da qualidade das 
águas captadas.  

O quadro geral ao nível do tratamento de águas residuais nos concelhos de Vila do 
Conde, Póvoa de Varzim e Trofa, retratado no Quadro 6.11.7, expressa as carências 
existentes neste domínio.  

Segundo o Anuário Estatístico da Região Norte 2005 (INE), em 2004 o concelho de 
Vila do Conde apresentou uma taxa de cobertura de população servida por sistema 
de drenagem de águas residuais de cerca de 60%, uma taxa de cobertura de 
população servida com ETAR de cerca de 10% e uma taxa de tratamento de águas 
residuais de cerca de 16,7%. Relativamente ao concelho de Póvoa de Varzim, a taxa 
de cobertura de população servida por sistema de drenagem de águas residuais era 
de cerca de 65%, sendo a taxa de cobertura de população servida com ETAR de 
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cerca de 2% e a taxa de tratamento de águas residuais de cerca de 3,1%. Quanto ao 
concelho da Trofa, a taxa de cobertura de população servida por sistema de 
drenagem de águas residuais era de cerca de 25%, sendo a taxa de cobertura de 
população servida com ETAR igualmente de cerca de 25% e a taxa de tratamento de 
águas residuais de cerca de 100%.  

As taxas de cobertura apresentadas pelos três concelhos são, na sua generalidade 
inferiores aos valores apresentados pelas sub-regiões em que se inserem e à da 
Região Norte, atestando as elevadas carências que se fazem sentir neste domínio. 

Quadro 6.11.7 – Drenagem e tratamento de águas residuais nos concelhos de Vila do Conde, 
Póvoa de Varzim e Trofa, 2004 

Concelhos 
População servida por 
sistema de drenagem 

de águas residuais (%) 

População servida 
por estações de 

tratamento de águas 
residuais (%) 

Taxa de tratamento 
de águas residuais 

(%) 

Região Norte 61,3 51,6 90,7 

Sub-região do Grande Porto 77,2 65,1 89,3 

Sub-região do Ave 52,3 50,2 94,7 

Vila do Conde 60,0 10,0 16,7 

Póvoa Varzim 65,0 2,0 3,1 

Trofa 25,0 25,0 100,0 
Fonte: INE, Anuário Estatístico da Região Norte, 2005 

6.11.4 Área de intervenção 

A área de implantação da ETAR, com uma área de 3,6 ha, fica situada na freguesia 
de Tougues, pertencente ao concelho de Vila do Conde. Esta freguesia, com uma 
área de cerca de 3,34 km2, dista cerca de 6 km da sede de concelho. 

O local de implantação da ETAR situa-se a cerca de 375 m do lugar de Tougues, a 
cerca de 625 m do lugar de Povoação e a cerca de 100 m do rio Ave. A área de 
implantação da infra-estrutura em apreço é ocupada presentemente por um 
povoamento florestal de eucaliptos, sendo a envolvente ocupada por parcelas 
agrícolas. 

As povoações atrás referidas desenvolvem-se ao longo das vias rodoviárias locais, 
com uma matriz de ocupação urbana assente, maioritariamente, em moradias 
unifamiliares dotadas de quintais e logradouros, mas também de alguns edifícios 
plurifamiliares de cérceas baixas. De acordo com os instrumentos de gestão 
territorial em vigor para o concelho de Vila do Conde as áreas de expansão urbana 
destes aglomerados envolvem os núcleos e eixos já consolidados, restringindo-se 
aos interstícios ainda não ocupados. 
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Existem algumas zonas industriais situadas na envolvente da área de implantação da 
ETAR, embora distando a cerca de 900 m a Este e a cerca de 1.500 m a Sudeste da 
infra-estrutura em análise. 

A população residente nesta freguesia era em 2001 de 788 habitantes, 
correspondendo a cerca de 1% do total da população residente no concelho de Vila 
do Conde (Quadro 6.11.8). A dinâmica demográfica ao longo do último período inter-
censitário evidencia uma diminuição do número de habitantes em cerca de 8,8%, 
situação amplamente distinta da verificada a nível concelhio, no qual se verificou um 
acréscimo significativo do efectivo demográfico (crescimento de 14,7%). 

 

Quadro 6.11.8 - População residente na área de intervenção 

População Residente 
Unidades Territoriais 

1991 2001 

Variação da 
população residente 

2001/1991 (%) 

Região Norte 3.472.715 3.687.293 6,2 

Sub-região do Grande Porto 1.167.800 1.260.680 8,0 

Concelho de Vila do Conde 64.836 74.391 14,7 

Freguesia de Tougues 864 788 -8,8 
Fonte: INE, “O País em Números”, Edição 2007 (CD-ROM) 

 

A pressão demográfica sobre o território, expressa através da densidade 
populacional, evidencia uma ocupação medianamente densa, com cerca de 235,9 
habitantes por quilómetro quadrado em 2001 (Quadro 6.11.9). Este valor é superior à 
média da Região Norte, mas menos de metade do valor registado no concelho de 
Vila do Conde e cerca de 1/7 da média da sub-região do Grande Porto. 

Quadro 6.11.9 - Densidade demográfica na área de intervenção 

Densidade 
Demográfica (hab./km2) Unidades Territoriais 

1991 2001 

Região Norte 163,2 173,3 

Sub-região do Grande Porto 1.433,9 1.547,9 

Concelho de Vila do Conde 435,1 499,2 

Freguesia de Tougues 258,7 235,9 

                Fonte: INE, “O País em Números”, Edição 2007 (CD-ROM) 
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A estrutura etária da população residente na freguesia de Tougues é marcada pelo 
importante peso relativo dos jovens. Como se pode observar através do Quadro 
6.11.10, o índice de dependência de jovens em 2001 situava-se em torno dos 22,8, 
valor superior ao índice de dependência de idosos que no mesmo ano se quedava 
pelos 17,4. O rácio entre a população idosa (indivíduos com 65 e mais anos) e a 
população jovem (indivíduos com menos de 15 anos), designado por índice de 
envelhecimento, sintetiza a relação de forças existente entre estes dois grupos 
funcionais, tendo assumido em 2001 o valor de 76,6, parâmetro inferior ao 
apresentado pela Região Norte. 

Quadro 6.11.10 - Índices da estrutura etária em 2001 

Unidades Territoriais 
Índice de 

Dependência 
Total 

Índice de 
Dependência 

de Jovens 

Índice de 
Dependência 

de Idosos 

Índice de 
Envelhecimento 

Região Norte 45,9 25,5 20,4 79,8 

Sub-região do Grande Porto 41,8 23,1 18,6 80,5 

Concelho de Vila do Conde 42,1 25,5 16,6 64,9 

Freguesia de Tougues 40,2 22,8 17,4 76,6 
Fonte: INE, “O País em Números”, Edição 2007 (CD-ROM) 

 

A juventude da população residente na freguesia de Tougues traduz-se numa maior 
disponibilidade de população activa no mercado de trabalho. Em 2001 a taxa de 
actividade da população na freguesia em apreço situava-se em torno dos 54,3%, 
valor superior aos das restantes unidades territoriais analisadas, designadamente o 
concelho de Vila do Conde, a sub-região do Grande Porto e a Região Norte (Quadro 
6.11.11). De referir, igualmente, que ao longo do último período inter-censitário 
aumentou significativamente a participação da população no mercado de trabalho 
nesta freguesia, fundamentalmente no que respeita à mão-de-obra feminina. 

No que respeita à taxa de desemprego, em 2001 os desempregados na freguesia de 
Tougues representavam somente 3,5% do total da população em idade activa, valor 
amplamente mais baixo que o registado nas unidades territoriais de nível hierárquico 
superior (Quadro 6.11.11). Apesar de ter havido um ligeiro agravamento do 
desemprego ao longo do último período inter-censitário, é possível afirmar que não 
constitui um problema preocupante nesta freguesia. 
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Quadro 6.11.11 - Taxas de actividade e de desemprego 

Taxa de Actividade Taxa de Desemprego 
Unidades Territoriais 

1991 2001 1991 2001 

Região Norte 45,5 48,1 5,0 6,7 

Sub-região do Grande Porto 49,0 51,4 6,0 8,0 

Concelho de Vila do Conde 49,9 51,5 4,1 6,1 

Freguesia de Tougues 49,4 54,3 3,0 3,5 

Fonte: INE, “O País em Números”, Edição 2007 (CD-ROM) 

 

A maior parte da população empregada na freguesia de Tougues labora no sector 
secundário, com 59,3%, atestando assim o vincado perfil industrial que caracteriza o 
mercado de trabalho e a mão-de-obra local (Quadro 6.11.12). O sector terciário 
absorvia 35,4% da população empregada e somente 5,3% dos trabalhadores estava 
afecto ao sector primário. 

Quadro 6.11.12 - Distribuição da população empregada por sectores de actividade, 2001 

Unidades Territoriais 
Sector I  

(%) 

Sector II  

(%) 

Sector III  

(%) 

Região Norte 4,8 45,8 49,5 

Sub-região do Grande Porto 1,7 35,2 63,1 

Concelho de Vila do Conde 8,8 48,9 42,4 

Freguesia de Tougues 5,3 59,3 35,4 
Fonte: INE, “O País em Números”, Edição 2007 (CD-ROM) 

 

No que respeita à situação na profissão da população activa, verifica-se que em 
2001 os trabalhadores por conta de outrem eram maioritários na freguesia de 
Tougues, com 81,4% em 2001 (Quadro 6.11.13). De referir também que nesta 
freguesia os empregadores representavam 13,1% da população activa, valor 
superior ao apresentado pelas restantes unidades territoriais em apreço, 
demonstrando que esta freguesia evidencia um nível de empreendedorismo 
significativo. 



 

  
 
ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUAS RESIDUAIS DO AVE 
 
 

45316_EIA_MD_AMB-0001-VF_a  
175 

 

Quadro 6.11.13 - População activa segundo a situação na profissão, 2001 

Unidades Territoriais Empregador 
Trabalhador 

Conta 
Própria 

Trabalhador 
Familiar Não 
Remunerado 

Trabalhador 
Por Conta de 

Outrem 

Membro 
Activo de 

Cooperativa 

Outra 
Situação 

Região Norte 10,5 6,2 0,9 81,5 0,1 0,8 

Sub-região do Grande Porto 9,7 4,9 0,5 84,0 0,0 0,9 

Concelho de Vila do Conde 10,6 5,2 0,8 82,6 0,1 0,7 

Freguesia de Tougues 13,1 4,1 0,2 81,4 0,7 0,5 
Fonte: INE, “O País em Números”, Edição 2007 (CD-ROM) 

 

No domínio económico, e como foi possível ver anteriormente, o comércio por grosso 
e a retalho, a construção civil e a indústria transformadora constituem os ramos de 
actividade com maior expressão quanto ao número de empresas no concelho de Vila 
do Conde. A nível local, e no que à freguesia de Tougues diz respeito, assumem 
relevância na base económica local a agricultura, a produção de lacticínios e a 
pequena indústria e comércio. 

De acordo com a informação disponibilizada pelo INE, relativa ao ano de 2002, o 
quadro de qualidade de vida na freguesia de Tougues pode ser caracterizado da 
seguinte forma: 

� A freguesia é coberta na sua quase totalidade pelo sistema de recolha de lixo, 
sendo a recolha efectuada 2 vezes por semana. De referir a existência de recolha 
selectiva de lixos. 

� Apenas 25% da população residente é servida pela rede pública de águas 
residuais, não se procedendo ao tratamento das águas residuais locais. 

� O nível de equipamento da freguesia é reduzido, limitando-se à existência de um 
estabelecimento de ensino pré-escolar, de um estabelecimento do ensino básico 
do 1.º ciclo, a 2 campos de jogos, a um serviço de biblioteca itinerante, um clube 
recreativo (Grupo Desportivo de Tougues), uma igreja paroquial e uma capela. 

� A taxa de desemprego é baixa (15 desempregados em 2001, correspondendo a 
uma taxa de 3,5%). 

A rede viária regional envolvente à área de intervenção da ETAR é constituída por 
um conjunto de infra-estruturas estruturantes, sendo de referir designadamente as 
seguintes: 
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� A Auto-estrada A28, que estabelece a ligação entre o Porto e Caminha, 
atravessando o concelho de Vila do Conde. 

� A Auto-estrada A7, que estabelece a ligação entre Vila do Conde e Vila Pouca de 
Aguiar. 

� A EN 104, que liga Vila do Conde à Trofa e Santo Tirso. 

� A EN 13, que liga Vila do Conde a Viana do Castelo. 

� A EN 206, que liga Vila do Conde a Vila Nova de Famalicão. 

A rede viária local é constituída pelas Estradas Municipais 528, 528-1 e 529, assim 
como pelos arruamentos que servem e estruturam os aglomerados situados na 
envolvente próxima da área de intervenção. De referir que o acesso ao local da 
ETAR será efectuado através de um caminho a remodelar, com uma extensão de 
cerca de 1.001 m, e que fará a ligação à EM 528-1. 

A rede viária local, apresenta perfis transversais relativamente reduzidos e 
pavimentos em razoável estado de conservação. Todavia, o tráfego local revela-se 
pouco intenso, fluindo sem grandes constrangimentos.   

6.12 ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO 

6.12.1 Considerações iniciais 

Do trabalho de planeamento desenvolvido, com incidência na área de intervenção do 
projecto e na sua envolvente imediata, destacam-se as disposições que se 
encontram consagradas no Plano de Bacia Hidrográfica (PBH) do rio Ave, aprovado 
pelo Decreto Regulamentar n.º 19/2002, de 20 de Março, no Plano Regional de 
Ordenamento Florestal da Área Metropolitana do Porto e Entre Douro e Vouga, 
aprovado pelo Decreto Regulamentar n.º 42/2007, de 10 de Abril, e no Plano Director 
Municipal de Vila do Conde, ratificado pela Resolução do Conselho de Ministros n.º 
166/95, de 12 de Dezembro.  

No concelho de Vila do Conde foram identificados outros planos municipais de 
ordenamento do território eficazes, embora não incidam na área de intervenção do 
projecto e sua envolvente. 

De referir ainda que se encontra actualmente em elaboração a revisão do Plano 
Director Municipal de Vila do Conde, estando igualmente em elaboração o Plano 
Regional de Ordenamento do Território do Norte. 
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6.12.2 Plano de Bacia Hidrográfica do rio Ave 

O PBH do rio Ave define orientações de valorização, protecção e gestão equilibrada 
da água, de âmbito territorial, para a área da bacia hidrográfica. 

No Plano é feita uma apresentação do panorama actual das infra-estruturas de 
drenagem e tratamento de águas residuais na área do PBH, incidindo sobretudo 
sobre o estado actual de funcionamento/conservação, as condições de exploração e 
o nível de utilização da sua capacidade. 

De acordo com o PBH do Rio Ave, a “poluição” de origem industrial apresenta um 
peso bastante superior à de origem urbana, representando, em termos de CBO5, 
cerca de 70% do valor global estimado para a carga poluente tópica da Bacia 
Hidrográfica. 

Ainda segundo o mesmo plano, dos cerca de 560 mil habitantes que em 1998 
habitavam a região, apenas cerca de 25% estavam servidos com sistemas colectivos 
de drenagem de águas residuais domésticas, contemplando ou não o respectivo 
tratamento, constituindo um valor pouco razoável a nível nacional. 

Por último, resta referir que no PBH do rio Ave não é feita qualquer referência 
específica à criação da ETAR do Ave. 

6.12.3 Plano Regional de Ordenamento Florestal da Área Metropolitana do Porto 
e Entre Douro e Vouga 

Os Planos Regionais de Ordenamento Florestal (PROF) são “instrumentos sectoriais 
de gestão territorial” que estabelecem as normas de intervenção sobre a ocupação e 
a utilização dos espaços florestais, encontrando-se previstos na Lei de Bases da 
Política Florestal (Lei n.º 33/96, de 17 de Agosto) e regulados pelo Decreto-Lei n.º 
204/99, de 9 de Junho. 

Têm como objectivos gerais (n.º 3 do Artigo 5.º da Lei n.º 33/96, de 17 de Agosto):  

� Avaliar as potencialidades dos espaços florestais, do ponto de vista dos seus 

usos dominantes; 

� Definir o elenco de espécies a privilegiar nas acções de expansão e reconversão 

do património florestal; 

� Identificar dos modelos gerais de silvicultura e de gestão dos recursos mais 

adequados; 

� Definir áreas críticas do ponto de vista do risco de incêndio, da sensibilidade à 

erosão e da importância ecológica, social e cultural, bem como das normas 
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específicas de silvicultura e de utilização sustentada dos recursos a aplicar a 

estes espaços. 

Os PROF fornecem o enquadramento técnico e institucional apropriado para a 
minimização dos conflitos relacionados com categorias de usos do solo e modelos 
silvícolas concorrentes para o mesmo território. Por outro lado, a sua relevância 
também reside no facto de alguns aspectos do sector florestal nacional necessitarem 
ser abordados numa perspectiva regional. 

As orientações estratégicas florestais constantes dos PROF, designadamente no que 
se refere à ocupação, uso e transformação do solo nos espaços florestais, devem ser 
integradas nos planos municipais de ordenamento do território e nos planos 
especiais de ordenamento do território com as devidas adaptações. 

O PROF da Área Metropolitana do Porto e Entre Douro e Vouga abrange 14 
concelhos, designadamente Arouca, Espinho, Gondomar, Maia, Matosinhos, Oliveira 
de Azeméis, Porto, Póvoa do Varzim, Santa Maria da Feira, São João da Madeira, 
Vale de Cambra, Valongo, Vila do Conde e Vila Nova de Gaia. 

A área em estudo incide na sub-região homogénea do Baixo Ave, para a qual se visa 
a implementação e incrementação das funções de produção, de recreio, 
enquadramento e estética da paisagem e de silvo-pastorícia, caça e pesca nas 
águas interiores. 

Para tal são estabelecidos os seguintes objectivos específicos: 

a) Estimular o aumento da área de espaços florestais com dimensão apropriada 

à gestão florestal profissional; 

b) Fomentar o associativismo; 

c) Melhorar a qualidade e a produtividade das áreas florestais existentes; 

d) Ordenar e regular a exploração dos recursos silvestres, cinegéticos e 

aquícolas; 

e) Aumentar a superfície florestal arborizada com espécies produtoras de 

madeira nobre; 

f) Utilizar as áreas agrícolas abandonadas, para criação de povoamentos 

florestais de alta qualidade; 

g) Incentivar as boas práticas florestais; 

h) Fomentar a educação ambiental aliada a prevenção dos incêndios, através de 

campanhas de informação, posturas municipais, silvicultura preventiva e 

aumento da fiscalização; 

i) Requalificar e proteger as faixas ribeirinhas; 

j) Proteger e difundir os núcleos de quercíneas; 
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k) Controlar o avanço das invasoras lenhosas; 

l) Estabilizar e ordenar a organização territorial, evitando a disseminação 

descontrolada das áreas urbanas. 

O PROF define para a sub-região homogénea as seguintes metas no que respeita à 
percentagem de área florestada face à superfície total da região PROF: 

� Estimativa actual: 41%;  

� Meta 2025: 43%;  

� Meta 2045: 43%. 



 

  
 
ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUAS RESIDUAIS DO AVE 
 
 

45316_EIA_MD_AMB-0001-VF_a  
180 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6.12.1 - Extracto da Planta de Síntese do PROF da Área Metropolitana do Porto e Entre 
Douro e Vouga 

Como se pode observar pela Figura 6.12.1, a área em estudo abrange o corredor 
ecológico definido no PROF da Área Metropolitana do Porto e Entre Douro e Vouga 
com a designação Mindelo-Esmoriz/Baixo Ave, estendendo-se ao longo do Rio Ave. 
De acordo com este plano, os corredores ecológicos contribuem para a formação de 
meta populações de comunidades da fauna e da flora, tendo como objectivo conectar 
populações, núcleos ou elementos isolados. Nestes corredores devem prevalecer 
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funções de protecção e conservação, nomeadamente no que respeita à protecção da 
rede hidrográfica, bem como a função de conservação de recursos genéticos. 

6.12.4 Plano Director Municipal de Vila do Conde 

6.12.4.1 Considerações Iniciais 

Como já referido anteriormente, o PDM de Vila do Conde foi ratificado pela 
Resolução do Conselho de Ministros n.º 166/95, de 12 de Dezembro, tendo sofrido 
posteriormente diversas suspensões parciais, sujeitas à aplicação de medidas 
preventivas, que se enlencam de seguida: 

� Resolução de Conselho de Ministros n.º 57/97, de 1 de Abril – suspensão parcial 
do PDM de Vila do Conde e o estabelecimento de medidas preventivas para a 
mesma área tendo em vista a implantação e ampliação da Zona Industrial de 
Mindelo. 

� Resolução de Conselho de Ministros n.º 48/2000, de 16 de Junho – suspensão 
parcial do PDM de Vila do Conde e o estabelecimento de medidas preventivas 
para a mesma área tendo em vista a viabilização da relocalização e concentração 
de serviços de uma unidade industrial de produção leiteira de grande dimensão. 

� Resolução de Conselho de Ministros n.º 26/2003, de 19 de Fevereiro – 
suspensão parcial do PDM de Vila do Conde e o estabelecimento de medidas 
preventivas para a mesma área devido à necessidade de espaços destinados à 
circulação e estacionamento de veículos pesados associado a relocalização de 
uma unidade industrial de produção leiteira de grande dimensão. 

� Resolução de Conselho de Ministros n.º 34/2003, de 10 de Março – suspensão 
parcial do PDM de Vila do Conde e o estabelecimento de medidas preventivas 
para os terrenos da antiga Fábrica Praia-Mar. 

� Resolução de Conselho de Ministros n.º 45/2003, de 26 de Março – suspensão 
parcial do PDM de Vila do Conde e o estabelecimento de medidas preventivas 
para a área envolvente às escolas de Formariz tendo em vista a localização de 
duas escolas e do Hospital de Vila do Conde/Póvoa de Varzim na zona nascente 
da cidade. 

� Resolução de Conselho de Ministros n.º 46/2003, de 26 de Março – suspensão 
parcial do PDM de Vila do Conde e o estabelecimento de medidas preventivas 
para uma área a norte da Urbanização da Gaivota. 
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� Resolução de Conselho de Ministros n.º 30/2005, de 21 de Fevereiro – 
suspensão parcial do PDM de Vila do Conde e o estabelecimento de medidas 
preventivas para uma área necessária à ampliação da zona industrial do Mindelo. 

� Resolução de Conselho de Ministros n.º 9/2006, de 23 de Janeiro – prorrogação 
da suspensão parcial do PDM de Vila do Conde e do estabelecimento de 
medidas preventivas para uma área a norte da Urbanização da Gaivota. 

� Resolução de Conselho de Ministros n.º 10/2006, de 23 de Janeiro – prorrogação 
da suspensão parcial do PDM de Vila do Conde e do estabelecimento de 
medidas preventivas para os terrenos da antiga Fábrica Praia-Mar. 

� Resolução de Conselho de Ministros n.º 20/2006, de 9 de Fevereiro – 
prorrogação da suspensão parcial do PDM de Vila do Conde e do 
estabelecimento de medidas preventivas para a área envolvente às escolas de 
Formariz tendo em vista a localização de duas escolas e do Hospital de Vila do 
Conde/Póvoa de Varzim na zona nascente da cidade. 

De referir que nenhuma das suspensões enunciadas atrás incidiram na área de 
intervenção do Projecto ou na sua proximidade. 

Por último, salienta-se que se encontra em curso o processo de revisão do PDM de 
Vila do Conde. 

6.12.4.2 Planta de Ordenamento 

Na Planta de Ordenamento do PDM de Vila do Conde (No Desenho 23 do Anexo III 
– Desenhos do EIA) a área prevista para a localização da ETAR incide numa área 
classificada como Espaços Não Urbanizáveis – Reserva Agrícola Nacional. 

O emissário de descarga atravessa áreas classificadas como Espaços Não 
Urbanizáveis – Reserva Agrícola Nacional e Reserva Ecológica Nacional. 

Relativamente ao Projecto Complementar, há a referir que o acesso a remodelar 
incide em Espaços Não Urbanizáveis – Reserva Agrícola Nacional e Reserva 
Ecológica Nacional. 

No Quadro 6.12.1 apresenta-se a quantificação das áreas afectadas segundo as 
classes de uso do solo da Planta de Ordenamento do PDM de Vila do Conde. 
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Quadro 6.12.1 – Áreas afectadas pelo Projecto e Projecto Complementar de acordo com as 
classes de uso do solo da Planta de Ordenamento do PDM de Vila do Conde 

Classes de Uso do Solo ETAR Emissário* Acesso** 

Espaços Não Urbanizáveis – Reserva Agrícola Nacional 36.000,00 m2 673,98 m2 7704,33 m2 

Espaços Não Urbanizáveis – Reserva Ecológica Nacional - 507,80 m2 4133,50 m2 

(*) O cálculo da área resulta do produto do comprimento do emissário de descarga pela largura do 
corredor intervencionado, estimada em cerca de 5 metros;. 

(**) área medida a partir do projecto do acesso (plataforma mais taludes) 

Nos Espaços Não Urbanizáveis – Reserva Agrícola Nacional, definidos no artigo 53.º 
do Regulamento do PDM de Vila do Conde, “são permitidas as acções autorizadas 
nos termos da legislação em vigor, desde que não prejudiquem o correcto 
ordenamento e enquadramento paisagístico das áreas envolventes”.  

A Reserva Agrícola Nacional (RAN), instituída pelo Decreto-lei n.º 196/89 de 14 de 
Junho, alterado pelos Decreto-Lei n.º 274/92 de 12 de Dezembro e Decreto-Lei n.º 
278/95 de 25 de Outubro, tem como objectivo defender as áreas de maior 
potencialidade agrícola, ou que foram objecto de importantes investimentos 
destinados a aumentar a sua capacidade produtiva. Em consequência, encontram-se 
genericamente integrados em espaços classificados ao abrigo do regime da RAN os 
solos cuja classificação em termos de capacidade de uso seja A, B ou Ch.  

Assim, segundo imperativos legais, nos solos classificados ao abrigo do regime da 
RAN estão proibidas todas as acções que destruam ou diminuam as suas 
potencialidades agrícolas. Caso seja concedido o estatuto de Interesse Público ao 
Projecto em análise, o mesmo poderá integrar-se no regime de excepções, ao abrigo 
do qual a ETAR poderá ser implantada, mediante a obtenção de parecer favorável a 
um pedido de utilização não agrícola às Entidades competentes. 

Nos Espaços Não Urbanizáveis – Reserva Ecológica Nacional, definidos no artigo 
54.º do Regulamento do PDM de Vila do Conde, “são permitidas as acções 
autorizadas nos termos da legislação em vigor, desde que não prejudiquem o 
correcto ordenamento e enquadramento paisagístico das áreas envolventes”.  

O regime da Reserva Ecológica Nacional (REN) legalmente aprovado foi instituído 
pelo Decreto–Lei n.º 93/90, de 19 de Março, posteriormente alterado pelo Decreto-
Lei n.º 316/90, de 19 de Outubro, pelo Decreto-Lei n.º 213/92, de 12 de Outubro, pelo 
Decreto-Lei n.º 79/95, de 20 de Abril, e mais recentemente pelo Decreto-Lei n.º 
180/2006, de 6 de Setembro, e pela Declaração de Rectificação n.º 76/2006, de 6 de 
Novembro. 

A REN integra a estrutura biofísica básica e diversificada, cujo objectivo é possibilitar 
a exploração dos recursos e a utilização do território com salvaguarda de 



 

  
 
ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUAS RESIDUAIS DO AVE 
 
 

45316_EIA_MD_AMB-0001-VF_a  
184 

determinadas funções e potencialidades, de que dependem o equilíbrio e a estrutura 
biofísica das regiões, bem como a permanência de muitos dos seus valores 
económicos, sociais e culturais.  

De acordo com a legislação em vigor, nas áreas incluídas em REN estão proibidas 
operações de loteamento, obras de urbanização, construção de edifícios, obras 
hidráulicas, vias de comunicação, aterros, escavações e destruição do coberto 
vegetal. Constituem excepção as acções insusceptíveis de prejudicar o equilíbrio 
ecológico nas áreas integradas na REN identificadas no anexo IV do Decreto-Lei n.º 
180/2006, de 6 de Setembro, nos termos previstos no anexo V do mesmo diploma, 
sujeitas a: a) autorização da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional 
competente, nos casos previsto no anexo IV; b) comunicação prévia à Comissão de 
Coordenação e Desenvolvimento Regional competente, nos casos previstos no 
anexo IV.  

Cabe referir que a tipologia do Projecto em análise encontra-se prevista no anexo IV 
do referido diploma, sendo referido que a pretensão de construção da ETAR pode 
ser autorizada desde que cumpra cumulativamente os seguintes requisitos: a) Não 
exista alternativa de localização económica e tecnicamente viável em áreas não 
integradas na REN; b) Seja justificada a necessidade de execução das infra--
estruturas. 

Integram-se ainda no regime de excepções ao disposto no ponto 1 do Artigo 4.º do 
Decreto-Lei n.º 180/2006, de 6 de Setembro, a realização de acções de interesse 
público como tal reconhecido por despacho conjunto do membro do Governo 
responsável pela área do ambiente e ordenamento do território e do membro do 
Governo competente em razão da matéria. 

6.12.4.3 Plantas de Condicionantes e da Reserva Ecológica Nacional 

Da consulta dos elementos fundamentais do PDM de Vila do Conde, 
designadamente a Planta de Condicionantes (Desenho 24 do Anexo III – Desenhos 
do EIA) e a Planta da Reserva Ecológica Nacional (Desenho 25 do Anexo III – 
Desenhos do EIA) e o exposto no Regulamento, resultou a identificação das 
condicionantes, servidões e restrições de utilidade pública, que constituem os 
principais constrangimentos ao uso e transformação do solo, existentes na área em 
estudo e que se encontram representadas nos referidos desenhos. 

A Carta da Reserva Ecológica Nacional do concelho de Vila do Conde foi aprovada 
pela Resolução do Conselho de Ministros n.º 149/98, de 22 de Dezembro. 

No Quadro 6.12.2 apresenta-se a quantificação da afectação das áreas 
regulamentares representadas na Planta de Condicionantes e na Planta da Reserva 
Ecológica Nacional do PDM de Vila do Conde. 
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Quadro 6.12.2 – Áreas afectadas pelo Projecto e Projectos Complementares de acordo com a 
Planta de Condicionantes e da Reserva Ecológica Nacional do PDM de Vila do Conde 

Áreas Regulamentares ETAR Emissário Acesso 

Reserva Agrícola Nacional 36.000,00 m2 673,98 m2 7704,33 m2 

Reserva Ecológica Nacional - 507,80 m2 4133,50 m2 

 

Constata-se assim que a área prevista de implantação da ETAR do Ave incide em 
solos sujeitos ao regime da RAN e o acesso a remodelar e o emissário a construir 
incidem em solos sujeitos ao regime da RAN e ao regime da REN. No que respeita à 
REN, o sistema afectado é o de Leito de Cursos de Água e Zonas Ameaçadas pelas 
Cheias. O emissário afecta igualmente área abrangida pelo Domínio Público Hídrico. 

Como referido anteriormente, a RAN, instituída pelo Decreto-lei n.º 196/89 de 14 de 
Junho, alterado pelos Decreto-Lei n.º 274/92 de 12 de Dezembro e Decreto-Lei n.º 
278/95 de 25 de Outubro, tem como objectivo defender as áreas de maior 
potencialidade agrícola, ou que foram objecto de importantes investimentos 
destinados a aumentar a sua capacidade produtiva. Em consequência, encontram-se 
genericamente integrados em espaços classificados ao abrigo do regime da RAN os 
solos cuja classificação em termos de capacidade de uso seja A, B ou Ch.  

Assim, segundo imperativos legais, nos solos classificados ao abrigo do regime da 
RAN estão proibidas todas as acções que destruam ou diminuam as suas 
potencialidades agrícolas. Caso seja concedido o estatuto de Interesse Público ao 
Projecto em análise, o mesmo poderá integrar-se no regime de excepções, ao abrigo 
do qual a ETAR poderá ser implantada, mediante a obtenção de parecer favorável a 
um pedido de utilização não agrícola às Entidades competentes. 

No que respeita ao regime da REN, e como referido anteriormente, foi instituído pelo 
Decreto–Lei n.º 93/90, de 19 de Março, posteriormente alterado pelo Decreto-Lei n.º 
316/90, de 19 de Outubro, pelo Decreto-Lei n.º 213/92, de 12 de Outubro, pelo 
Decreto-Lei n.º 79/95, de 20 de Abril, e mais recentemente pelo Decreto-Lei n.º 
180/2006, de 6 de Setembro, e pela Declaração de Rectificação n.º 76/2006, de 6 de 
Novembro. 

A REN integra a estrutura biofísica básica e diversificada, cujo objectivo é possibilitar 
a exploração dos recursos e a utilização do território com salvaguarda de 
determinadas funções e potencialidades, de que dependem o equilíbrio e a estrutura 
biofísica das regiões, bem como a permanência de muitos dos seus valores 
económicos, sociais e culturais.  
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De acordo com a legislação em vigor, nas áreas incluídas em REN estão proibidas 
operações de loteamento, obras de urbanização, construção de edifícios, obras 
hidráulicas, vias de comunicação, aterros, escavações e destruição do coberto 
vegetal. Constituem excepção as acções insusceptíveis de prejudicar o equilíbrio 
ecológico nas áreas integradas na REN identificadas no anexo IV do Decreto-Lei n.º 
180/2006, de 6 de Setembro, nos termos previstos no anexo V do mesmo diploma, 
sujeitas a: a) autorização da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional 
competente, nos casos previsto no anexo IV; b) comunicação prévia à Comissão de 
Coordenação e Desenvolvimento Regional competente, nos casos previstos no 
anexo IV.  

Cabe referir que a tipologia do Projecto em análise encontra-se prevista no anexo IV 
do referido diploma, sendo referido que a pretensão de construção da ETAR pode 
ser autorizada desde que cumpra cumulativamente os seguintes requisitos: a) Não 
exista alternativa de localização económica e tecnicamente viável em áreas não 
integradas na REN; b) Seja justificada a necessidade de execução das infra--
estruturas. 

De salientar ainda que, de acordo com o mesmo diploma legal, nas zonas 
ameaçadas pelas cheias só podem ser autorizadas se não constituírem ou 
contiverem elementos que funcionem como obstáculo à livre circulação das águas. 
Nos leitos dos cursos de água não são autorizadas estruturas e edificações de apoio. 

Integram-se ainda no regime de excepções ao disposto no ponto 1 do Artigo 4.º do 
Decreto-Lei n.º 180/2006, de 6 de Setembro, a realização de acções de interesse 
público como tal reconhecido por despacho conjunto do membro do Governo 
responsável pela área do ambiente e ordenamento do território e do membro do 
Governo competente em razão da matéria. 

No que concerne ao Domínio Público Hídrico, cabe referir que o mesmo encontra-se 
legalmente definido pelo Decreto-Lei n.º 468/71, de 5 de Novembro, o qual foi 
alterado, no que concerne a aspectos específicos, pelos seguintes diplomas: 
Decreto-Lei n.º 53/74, de 15 de Fevereiro, Decreto-Lei n.º 89/87, de 26 de Fevereiro, 
Decreto-Lei n.º 70/90, de 2 de Março e Lei n.º 62/93, de 20 de Agosto e Decreto-Lei 
n.º 46/94, de 22 de Fevereiro. 

Segundo o Decreto-Lei n.º 468/71, de 5 de Novembro, entende-se por Domínio 
Público Hídrico os leitos das águas do mar, correntes de água, lagos e lagoas, bem 
como as respectivas margens e zonas adjacentes. 

Com esta legislação pretende-se definir o regime de bens do Domínio Público 
Hídrico, bem como as faixas de interferência (no caso das linhas de água 
identificadas no corredor em estudo a faixa relativa ao Domínio Público Hídrico é de 
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10 m) e a necessidade de sujeitar a parecer, pela entidade que superintende a 
gestão do Domínio Público Hídrico, qualquer intervenção nesses espaços. 

6.13 QUALIDADE DO AR 

No que respeita à caracterização da qualidade do ar local, não existem registados 
valores de medição associados às campanhas de avaliação preliminar da qualidade 
do ar ambiente efectuadas pelo Instituto do Ambiente, no âmbito das Directivas 
1999/30/CE, 2000/69/CE e 2002/03/CE. 

Na zona envolvente ao local previsto para a implantação do Projecto não se regista a 
presença de qualquer estação de monitorização da qualidade do ar. A estação de 
monitorização mais próxima situa-se na zona suburbana de Vila do Conde, junto à 
EN 13, estando os níveis de qualidade do ar associados ao tráfego rodoviário que 
circula nesta via. 

Nas visitas efectuadas ao local não foi detectada a presença de importantes fontes 
de poluição atmosférica em toda a zona envolvente ao local de implantação do 
Projecto. No entanto, importa referir a presença de algumas vias rodoviárias, em 
especial a Estrada Municipal nº 528-1, que faz a ligação entre a povação de Tougues 
e a EN 13, que contribuem para o conjunto das emissões de poluentes para a 
atmosfera inventariadas para o concelho de Vila do Conde. 

A poluição atmosférica que potencialmente poderá estar associado ao tráfego 
automóvel destas vias consiste principalmente na emissão de poluentes como o 
monóxido de carbono (CO), os óxidos de azoto (NOx) e as partículas em suspensão. 

A falta de registos de informação face aos níveis de odores para a região em estudo, 
não permitiu avaliar quantitativamente a situação já existente. No entanto, no que 
respeita a níveis de compostos odoríferos na área de estudo, é de realçar a 
utilização agrícola dos terrenos na envolvente ao rio Ave, o que, em situações 
ocasionais, nomeadamente durante os períodos de fertilização destes terrenos, induz 
a emissão de compostos odoríferos (compostos azotados), com o consequente 
incómodo para as populações residentes na área envolvente a estes terrenos.  

No Quadro 6.13.1 apresentam-se as emissões estimadas para o concelho de Vila do 
Conde e a sua importância face à emissões totais nacionais (inventário para o ano 
de 2003 publicado pelo Instituto do Ambiente), verificando-se que estas não 
contribuem em qualquer dos casos com mais de 0,7 % para as emissões totais 
nacionais. 

Como receptores sensíveis em termos de qualidade do ar consideram-se as zonas 
habitacionais de Tougues, Povoação, Espinheira e Madorra (Desenho 26 do Anexo 
III – Desenhos do EIA). 
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Quadro 6.13.1 – Emissões inventariadas para o concelho de Vila do Conde e 
importância relativa face às emissões totais nacionais 

Poluente Emissão 

(ton/ano) 

Emissão total 

nacional (ton/ano) 

Importância 

relativa (%) 

Dióxido de enxofre (SO2) 204 200 205 0,102 

Óxidos de azoto (NOX) 1 729 279 733 0,618 

Amoníaco (NH3) 463 64 369 0,719 

Compostos orgânicos voláteis não 

metano (COVNM) 
2 388 715 354 0,334 

Monóxido de carbono (CO) 5 624 978 168 0,575 

Partículas (PM-10) 475 118 958 0,399 

 

Assim, apesar da identificação de algumas fontes de emissão de poluentes 
atmosféricos na zona analisada, estas não são significativas, considerando-se que a 
qualidade do ar local será boa, não se perspectivando a ocorrência de fenómenos 
críticos de poluição atmosférica em toda a zona envolvente ao local previsto para a 
implantação do Projecto. 

6.14 AMBIENTE SONORO 

6.14.1 Considerações iniciais 

O local em estudo para a construção da ETAR do Ave caracteriza-se por apresentar 
uma ocupação residencial e agrícola/florestal. tendo sido identificadas na sua 
envolvente fontes e/ou actividades geradoras de ruído, nomeadamente, vias de 
tráfego rodoviário. 

Actualmente, segundo informação da Câmara Municipal de Vila do Conde o concelho 
não possui carta de classificação acústica. 

Tendo por objectivo a caracterização do ambiente sonoro da área em estudo foi 
realizada, em Outubro de 2007, uma campanha de medição dos níveis sonoros na 
área envolvente ao local previsto para a implantação do Projecto. O objectivo da 
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campanha realizada foi o de registar os níveis sonoros que permitissem caracterizar 
o ruído ambiente da área de inserção e respectiva envolvente da futura ETAR. 

Os resultados obtidos na campanha de medição efectuada foram analisados e 
interpretados de acordo os seguintes critérios para os advérbios de intensidade que 
caracterizam a perturbação acústica existente actualmente: 

� Ambiente sonoro “muito perturbado”: 

o Lden > 65 dB(A) 

o Ln > 55 dB(A) 

� Ambiente Sonoro “moderadamente perturbado”: 

o 55 < Lden ≤ 65 dB(A) 

o 45 < Ln ≤ 55 dB(A) 

� Ambiente sonoro “pouco perturbado”: 

o Lden ≤ 55 dB(A) 

o Ln ≤ 45 dB(A) 

6.14.2 Identificação de zonas acusticamente sensíveis 

Tendo em conta os objectivos definidos para este estudo, foram identificados seis 
conjuntos de receptores (denominadas situações de avaliação acústica) distribuídos 
na envolvente ao local previsto para a implementação do Projecto e para os quais foi 
caracterizada a actual situação acústica, distribuída por 19 pontos de medição, que 
servirá como padrão de referência para a posterior análise de impacte do Projecto 
em avaliação. 

No Desenhos 27 do Anexo III – Desenhos do EIA apresenta-se a localização 
cartográfica das 6 situações de avaliação acústica e respectivos pontos de medição. 

6.14.3 Avaliação do ambiente sonoro de referência 

Tendo em conta as seis zonas a caracterizar foram efectuadas medições dos níveis 
sonoros, tendo as medições in situ sido efectuadas nos dias 22, 23 e 24 de Outubro 
de 2007 nos 19 pontos previamente difinidos.  

As medições foram efectuadas tendo em conta os requisitos e orientações 
estabelecidas nos seguintes documentos: 
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� Instituto do Ambiente – Procedimentos Específicos de Medição de Ruído 
Ambiente. Abril de 2003. Fevereiro de 2003. 

� IPAC – Critérios de acreditação transitórios relativos a representatividade das 
amostragens de acordo com o Decreto-Lei n.º 9/2007. 2007. 

� ISO 1996-1 - Acoustics - Description, measurement and assessment of 
environmental noise - Part 1: Basic quantities and assessment procedures. 2003. 

� ISO 1996-2 – Acoustics - Description, measurement and assesment of 
environmental noise - Part 2: Determination of environmental noise levels. 2007. 

� NP 1730-1 – Descrição do Ruído Ambiente: Grandezas Fundamentais e 
Procedimentos. 1996. 

� NP 1730-2 – Descrição do Ruído Ambiente: Recolha de Dados Relevantes para o 
Uso do Solo. 1996. 

� NP 1730-3 – Descrição do Ruído Ambiente: Aplicação aos Limites do Ruído. 
1996. 

O equipamento utilizado nas medições consistiu num Sonómetro de Classe 1 (01dB- 
Metravib-SOLO) de modelo homologado pelo IPQ e objecto de calibração periódica e 
Termoanemómetro (TFA – V12), mediante os quais se caracterizaram os seguintes 
parâmetros: 

� Nível sonoro contínuo equivalente, ponderado A, LAeq; 

� Nível sonoro máximo, ponderado A, LAMax; 

� Nível sonoro mínimo, ponderado A, LAMin; 

� Temperatura do ar em graus Celsius, T; 

� Velocidade do vento em quilómetros por hora, V. 

No Quadro 6.14.1 apresentam-se, os resultados das medições in situ em cada Ponto 
de Medição considerado.  

De notar que os valores apresentados foram arredondados à unidade, devido às 
incertezas associadas à duração das medições – efectuaram-se 2 medições de 30 
minutos cada, em dias distintos, em cada um dos período de referência, conforme 
recomendado no documento “IPAC – Critérios de acreditação transitórios relativos a 
representatividade das amostragens de acordo com o Decreto-Lei n.º 9/2007. 2007.”. 
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Importa também referir que não foram encontradas quaisquer características tonais 
ou impulsivas no ruído ambiente caracterizado, e que todas as medições foram 
realizadas a cerca de 1,5 metros acima do solo. 

Durante a realização das medições, a temperatura do ar, medida a 1,5 metros de 
altura, variou entre 13 e 15 ºC, no período diurno, 10 e 13 ºC no período do 
entardecer, e entre 7 e 10ºC no período nocturno. A velocidade do vento medida 
também a 1,5 metros acima do solo, variou entre 0 e 1,5 km/h, no período diurno, 
entre 0 e 1,5 km/h no período do entardecer, e entre 0 e 1 km/h no período nocturno. 

6.14.4 Interpretação dos resultados 

Tendo como quadro de referência os valores obtidos na campanha de caracterização 
dos níveis sonoros apresenta-se em seguida no Quadro 6.14.2 uma síntese 
interpretativa dos resultados obtidos. 
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Quadro 6.14.1- Níveis sonoros actuais e principais fontes de ruído 

Período diurno Período do entardecer Período nocturno  

Ponto 
LAeq LAMax LAMin Principais fontes de ruído LAeq LAMax LAMin 

Principais fontes de 
ruído 

LAeq LAMax LAMin 
Principais fontes de 

ruído 
Lden 

PM01a 57 76 49 A28 ao longe; Tráfego aéreo; Fonação 
de cães; Exploração bovina 50 62 39 A28 ao longe 44 49 40 A28 ao longe 56 

PM01b 44 52 40 A28 ao longe; Fonação de aves 43 54 38 A28 ao longe; Fonação 
de aves 38 51 36 A28 ao longe 46 

PM01c 53 68 49 Via de tráfego rodoviário local e A28 ao 
longe; Tráfego aéreo 47 62 38 Via de tráfego rodoviário 

local e A28 ao longe 42 45 39 Via de tráfego rodoviário 
local e A28 ao longe 53 

PM02a 55 78 51 Via de tráfego rodoviário local e A28 ao 
longe 53 71 45 Via de tráfego rodoviário 

local e A28 ao longe 50 65 40 Via de tráfego rodoviário 
local e A28 ao longe 58 

PM02b 44 61 38 Via de tráfego rodoviário local; Fonação 
de Aves 42 53 40 Via de tráfego rodoviário 

local 40 51 39 Via de tráfego rodoviário 
local; Fonação de cães 47 

PM02c 50 73 41 Via de tráfego rodoviário local; Fonação 
de aves e cães; Tráfego aéreo 47 70 37 

Via de tráfego rodoviário 
local; Fonação de cães; 

Tráfego aéreo 
43 60 39 Via de tráfego rodoviário 

local; Fonação de cães 51 

PM03a 52 74 50 A28 ao longe; Tráfego aéreo 47 61 39 A28 ao longe 40 54 37 A28 ao longe; Tráfego 
aéreo 51 

PM03b 51 65 47 Via de tráfego rodoviário local; Fonação 
de aves 49 66 37 Via de tráfego rodoviário 

local; Fonação de cães 47 76 38 Via de tráfego rodoviário 
local; Fonação de cães 54 

PM03c 52 69 46 A28 ao longe; Tráfego aéreo; Fonação 
de cães 47 63 40 A28 ao longe; Tráfego 

aéreo 44 50 42 A28 ao longe; Rio ao longe 53 

PM04a 53 79 51 Rio; Fonação de aves e cães 51 59 50 Rio; Fonação de aves 50 54 53 Rio 57 

PM04b 44 75 40 Via de tráfego local ao longe; Rio; 
Fonação de aves 43 63 42 Via de tráfego local ao 

longe; Rio ao longe 41 50 41 Via de tráfego local ao 
longe; Rio ao longe 48 
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Período diurno Período do entardecer Período nocturno  

Ponto 
LAeq LAMax LAMin Principais fontes de ruído LAeq LAMax LAMin 

Principais fontes de 
ruído 

LAeq LAMax LAMin 
Principais fontes de 

ruído 
Lden 

PM05a 41 49 37 Via de tráfego local ao longe; Rio; 
Fonação de aves 39 48 34 Via de tráfego local ao 

longe; Rio; 38 49 35 Via de tráfego local ao 
longe; Rio; 45 

PM05b 47 74 37 Via de tráfego local; Fonação de aves 46 63 36 Via de tráfego local 44 58 35 Via de tráfego local 51 

PM05c 47 56 36 Via de tráfego local; Fonação de aves 44 59 34 Via de tráfego local 42 54 33 Via de tráfego local; 
Fonação de cães 50 

PM05d 46 56 36 Via de tráfego local; Fonação de aves 45 59 37 Via de tráfego local; 
Fonação de cães 41 54 33 Via de tráfego local; 

Fonação de cães 49 

PM06a 45 69 39 Via de tráfego local; Fonação de aves 44 68 40 Via de tráfego local; Rio; 
Fonação de aves 43 53 37 Via de tráfego local; Rio 50 

PM06b 42 58 32 Via de tráfego local; Fonação de aves 40 51 36 Via de tráfego local; Rio 41 47 37 Via de tráfego local; Rio 47 

PM06c 42 70 36 Via de tráfego local ao longe; Fonação 
de cães e aves 41 68 36 Via de tráfego local ao 

longe; Rio ao longe 40 63 37 
Via de tráfego local ao 

longe; Rio ao longe; 
Fonação de cães 

47 

PM06d 45 55 41 A28 ao longe; Fonação de aves 43 58 40 A28 ao longe; Fonação 
de cães 43 59 36 A28 ao longe; Fonação de 

cães 50 
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Quadro 6.14.2- Síntese interpretativa dos resultados obtidos 

 Descrição da Situação Avaliada Apontamento Fotográfico 

S
it

u
a

ç
ã

o
 1

 

Descrição do tipo de ocupação: Habitações unifamiliares de 1 
e 2 pisos; Armazéns de exploração bovina. 

Classificação Acústica: Inexistente 

Ambiente sonoro actual: Pouco a Moderadamente Perturbado 

Níveis sonoros actuais, LAeq (PM01a a PM01c): 

� Período Diurno: 44 a 57 dB(A). 

� Período do Entardecer: 43 a 50 dB(A). 

� Período Nocturno: 38 a 44 dB(A). 

� Lden: 46 a 56 dB(A). 
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 Descrição da Situação Avaliada Apontamento Fotográfico 

S
it

u
a

ç
ã

o
 2

 

Descrição e tipo de ocupação: Habitações unifamiliares de 1 e 
2 pisos. 

Classificação Acústica: Inexistente 

Ambiente sonoro actual: Pouco a Moderadamente Perturbado 

Níveis sonoros actuais, LAeq (PM02a a PM02c): 

� Período Diurno: 44 a 55 dB(A). 

� Período do Entardecer: 42 a 53 dB(A). 

� Período Nocturno: 40 a 50 dB(A). 

� Lden: 47 a 58 dB(A). 
   

S
it

u
a

ç
ã

o
 3

 

Descrição e tipo de ocupação: Habitações unifamiliares de 1 e 
2 pisos; existência de uma igreja e de um cemitério. 

Classificação Acústica: Inexistente 

Ambiente sonoro actual: Pouco a Moderadamente Perturbado 

Níveis sonoros actuais, LAeq (PM03a a PM03c): 

� Período Diurno: 51 a 52 dB(A). 

� Período do Entardecer: 47 a 49 dB(A). 

� Período Nocturno: 40 a 47 dB(A). 

� Lden: 51 a 54 dB(A). 
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 Descrição da Situação Avaliada Apontamento Fotográfico 

S
it

u
a

ç
ã

o
 4

 

Descrição e tipo de ocupação: Habitações unifamiliares de 1 e 
2 pisos. 

Classificação Acústica: Inexistente 

Ambiente sonoro actual: Pouco a Moderadamente Perturbado 

Níveis sonoros actuais, LAeq (PM04a e PM04b): 

� Período Diurno: 44 a 53 dB(A). 

� Período do Entardecer: 43 a 51 dB(A). 

� Período Nocturno: 41 a 50 dB(A). 

� Lden: 48 a 57 dB(A). 
   

S
it

u
a

ç
ã

o
 5

 

Descrição e tipo de ocupação: Habitações unifamiliares de 1 e 
2 pisos; Edifícios de comércio; Armazéns de exploração 
bovina. 

Classificação Acústica: Inexistente 

Ambiente sonoro actual: Pouco Perturbado 

Níveis sonoros actuais, LAeq (PM05a a PM05d): 

� Período Diurno: 41 a 47 dB(A). 

� Período do Entardecer: 39 a 46 dB(A). 

� Período Nocturno: 38 a 44 dB(A). 

� Lden: 45 a 51 dB(A). 
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 Descrição da Situação Avaliada Apontamento Fotográfico 

S
it

u
a

ç
ã

o
 6

 

Descrição e tipo de ocupação: Habitações unifamiliares de 1 e 
2 pisos. 

Classificação Acústica: Inexistente 

Ambiente sonoro actual: Pouco Perturbado 

Níveis sonoros actuais, LAeq (PM06a a PM06d): 

� Período Diurno: 42 a 45 dB(A). 

� Período do Entardecer: 40 a 44 dB(A). 

� Período Nocturno: 40 a 43 dB(A). 

� Lden: 47 a 50 dB(A). 
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Analisando os dados expostos verifica-se que o ambiente sonoro nas situações em 
análise varia entre o Pouco Perturbado e o Moderadamente Perturbado, dependendo 
da distância às principais fontes de ruído, nomeadamente vias de tráfego rodoviário 
locais e da auto-estrada A28. 

Comparando os níveis sonoros medidos com os limites impostos pela legislação para 
Zonas Mistas, Zonas Sensíveis, e para a inexistência de classificação (como se 
verifica no presente estudo), verifica-se já incumprimento no que respeita aos limites 
para Zonas Sensíveis nos pontos de medição PM01a, PM02a, PM03b e PM04a 
(Quadro 6.14.3). 

Quadro 6.14.3- Pontos de Medição actualmente em incumprimento dos requisitos de Zona Mista, 
Zona Sensível e tendo em conta a inexistência de classificação 

Zonas Mistas Zonas Sensíveis 
Inexistência de 
classificação 

Pontos 
Lden  ≤ 65 

dB(A) 
Lnight ≤ 55 

dB(A) 
Lden  ≤ 55 

dB(A) 

Lnight ≤ 
45 

dB(A) 

Lden  ≤ 63 
dB(A) 

Lnight ≤ 53 
dB(A) 

Principais fontes de 
ruído 

PM01a --- --- 56 --- --- --- 

A28 ao longe; Tráfego 

aéreo; Fonação de cães; 

Exploração bovina 

PM02a --- --- 58 50 --- --- 
Via de tráfego rodoviário 

local e A28 ao longe 

PM03b --- --- --- 47 --- --- 

Via de tráfego rodoviário 

local; Fonação de aves e 

cães 

PM04a --- --- 57 50 --- --- 
Rio; Fonação de aves e 

cães 
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7. PROJECÇÃO DA SITUAÇÃO DE REFERÊNCIA 

No presente capítulo prospectiva-se a evolução do estado actual do ambiente na 
situação de não ocorrer a construção da ETAR do Ave. Este exercício, tal como 
qualquer outro tipo de projecção, define por um lado, essencialmente, uma evolução 
tendencial dos factores ambientais considerados na situação actual, e, por outro, 
considera o enquadramento institucional em que se insere com base, sobretudo, nos 
instrumentos de planeamento e ordenamento do território definidos para a área. 

Para o efeito avaliaram-se quer os efeitos que teria a opção de não ser construída a 
ETAR destinada a tratar os efluentes produzidos na FD 10 e em particular no Sub-
sistema do Ave (opção zero) quer os efeitos que teria a não ocupação da área 
destinada à implantação do Projecto.  

Para isso tiveram-se em consideração as características construtivas do 
empreendimento e o estado actual do ambiente no momento da sua implantação. 

A manutenção da designada "opção zero" - não construção da ETAR – conduziria ao 
seguinte: 

� À persistência ou incremento dos problemas verificados actualmente na 
qualidade de água do rio Ave e zona costeira a Sul de Vila do Conde (actual 
receptor, directo ou indirecto, das descargas provenientes dos concelhos a servir 
pela ETAR). 

� Manutenção da utilização florestal da área de implantação da ETAR com 
monocultura de eucalipto. 

� Ao agravamento das condições existentes para as comunidades faunísticas e 
florísticas da região em estudo, em especial as associadas ao meio aquático. As 
espécies faunísticas e as comunidades florísticas já regrediram ou estão em 
regressão (especialmente as espécies aquáticas ou semi-aquáticas), 
perspectivando-se que esta situação se agrave com o aumento da densidade 
populacional na região, em particular durante a época alta.  
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8. ANÁLISE DE IMPACTES 

8.1 CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

No presente capítulo procede-se à identificação e avaliação dos potenciais impactes 
ambientais gerados pela implantação da ETAR do Ave, com base nas suas 
características e no respectivo local de implantação. 

Os factores ambientais considerados na avaliação de impactes foram, na sua 
generalidade, os que foram abordados na caracterização da situação de referência, 
muito embora se tenha procedido ao aprofundamento de determinados temas em 
detrimento de outros, por questões que se prendem com a natureza do Projecto e do 
seu desenvolvimento.  

Por outro lado, a área geográfica considerada para efeitos de avaliação de impactes 
foi ajustada às componentes do meio biofísico, ecológico, sócio-económico e cultural 
em análise, tendo em consideração a importância que os mesmos assumem face à 
especificidade das diferentes componentes do Projecto em análise. 

A avaliação dos impactes foi efectuada de um modo qualitativo e, sempre que 
possível, procedeu-se à sua quantificação, tendo-se indicado e descrito os métodos 
de previsão utilizados para a avaliação, e a sua fundamentação. 

Na identificação e análise dos impactes associados à execução do Projecto, 
diferenciados para a fase de construção e para a fase de exploração, foram 
consideradas as acções potencialmente geradoras de impactes ambientais tendo-se 
procurado avaliar e quantificar (quando possível) os impactes identificados, 
atendendo ao seu grau de significância, o que resultou da integração da informação 
referente às principais características do impacte, designadamente: 

� Natureza do impacte – De acordo com este critério, os impactes são 

classificados como positivos ou negativos, dependendo da ausência ou do 

carácter benéfico ou prejudicial da acção do Projecto. 

� Carácter do Impacte – De acordo com este critério, os impactes são 

classificados como directos ou indirectos, conforme decorram de actividades 

directamente induzidas pela construção e exploração do Projecto ou por 

processos induzidos pelas actividades do Projecto. 

� Ocorrência – De acordo com este critério, os impactes são classificados como 

certos, prováveis ou incertos em função da natureza das acções que os 

provocam e do conhecimento que se tem das práticas habitualmente adoptadas 

na execução das actividades previstas no Projecto. 
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� Duração – quanto à duração, os impactes são considerados como temporários, 

no caso de se verificarem apenas durante um determinado período da fase a que 

respeitam, ou permanentes, no caso de se prologarem por toda a fase a que 

respeitam.  

� Reversibilidade – De acordo com este critério, os impactes foram classificados 

como reversíveis ou irreversíveis, tendo sido considerados reversíveis os 

impactes que passam a ser nulos na fase subsequente àquela a que se referem. 

� Magnitude – A magnitude constitui uma medida da importância absoluta das 

consequências das acções de Projecto, tendo a mesma sido qualificada como 

reduzida, moderada ou elevada.  

� Abrangência – A abrangência constitui uma medida do “universo” sobre o qual 

se fazem sentir os impactes, quer em termos geográficos (avaliada por exemplo, 

pela área afectada), social (avaliada por exemplo, pela dimensão da população 

afectada), biofísico (avaliado, por exemplo, pela extensão dos elementos 

biofísicos afectados), tendo a mesma sido classificada como reduzida, média ou 

elevada. 

� Significância – A significância resulta da integração das várias características do 

impacte e traduz a importância relativa deste referida à área de intervenção de 

cada descritor. A classificação utilizada incluiu a gradação de muito pouco 

significativo, pouco significativo, moderadamente significativo, significativo e 

muito significativo, permitindo comparar os diversos impactes considerados. 

 

Em cada caso serão indicados e descritos os métodos de previsão utilizados para a 
avaliação dos impactes e sua fundamentação científica bem como a indicação dos 
critérios para a apreciação da sua significância. 
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8.2 CLIMA 

Tendo em conta a tipologia do Projecto em Avaliação não são expectáveis impactes 
sobre o clima, quer na fase de construção quer na fase de exploração do Projecto. 

8.3 GEOLOGIA 

8.3.1 Fase de Construção 

Durante a fase de construção são diversas as acções susceptíveis de originar 
impactes sobre a geologia e geomorfologia, com especial destaque para as 
terraplenagens necessárias à criação da plataforma da ETAR e as escavações 
associadas à construção dos orgãos que constituirão a ETAR. 

8.3.1.1 Implantação do estaleiro de apoio à obra 

A construção das estruturas inerentes ao estaleiro de apoio à obra implica na maioria 
dos casos acções primárias de desmatação e a consequente execução de 
terraplanagens. Esta acção provoca a compactação directa dos terrenos envolvidos. 
Para além disso, ocorrem não só no local de instalação dos estaleiros, mas também 
numa faixa envolvente dos mesmos. Esta acção permite assegurar espaços livres de 
modo a que possam ser montados todos os equipamentos de apoio, fundamentais 
para a efectivação das obras de construção das infra-estruturas do Projecto. Contudo 
prevê-se que o estaleiro venha a ser montado dentro dos terrenos destinados à 
implantação da ETAR, minimizando os impactes associados a alterações dos 
terrenos situados na envolvente à mesma. 

Os impactes relativos à instalação dos estaleiros podem ser considerados como 
negativos, pouco significativos, de reduzida magnitude, bastante localizados, directos 
e certos. Tendo em conta que posteriormente este espaço virá a ser reconvertido na 
zona de construção da própria ETAR estes impactes são considerados irreversíveis 
dado que não vai ser possível o restabelecimento das condições naturais do terreno.  

8.3.1.2 Criação da plataforma de implantação 

A criação da plataforma de implantação da ETAR do Ave envolverá um conjunto de 
acções cujos impactes sobre este aspecto ambiental são de seguida avaliados. 

� Desmatação, limpeza e decapagem 

A desmatação (em especial desarborização de eucaliptos), limpeza e decapagem 
dos terrenos destinados à implantação do Projecto e Projecto Complementar 
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constituem acções inevitáveis na efectivação dos aterros da estrutura principal, 
preparação do emissário e respectivo caminho a remodelar. A perda da componente 
arbustiva e florestal tem impactes negativos, permanentes e irreversíveis 
contribuindo para a potenciação dos fenómenos erosivos e alteradores da morfologia 
dos terrenos.  

Relativamente a esta acção os impactes podem ser genericamente considerados 
como negativos, pouco significativos dado que os declives são em geral baixos, de 
magnitude e abrangência reduzida, e permanentes. São também impactes directos, 
certos e irreversíveis. 

No final da obra os impactes verificados nas zonas desmatadas podem ser 
minimizados com recurso a reflorestação de modo a permitir a manutenção das 
condições de menor erodibilidade e manutenção da morfologia natural dos terrenos. 

� Execução de terraplanagens 

Normalmente as decisões relativamente aos meios a adoptar para efectuar as 
escavações, terraplanagens e aterros irão depender fundamentalmente da qualidade 
do maciço a desmontar. No presente caso tratam-se de granitos com componente 
alterada relativamente elevada. Ressalva-se no entanto que a escavabilidade dos 
solos e rochas não pode ser unicamente avaliada com base nos valores da 
velocidade de propagação das ondas sísmicas ou do conhecimento prévio do tipo de 
formações geológicas a atravessar. Devem ser de igual modo considerados outros 
factores tais como a atitude da fracturação/estratificação, a direcção do desmonte 
face à atitude dos planos de fraqueza da rocha, o espaçamento das fracturas e a 
resistência mecânica da rocha.  

Por isso apenas em fase de obra é habitual decidir quanto aos meios mais 
adequados a utilizar nas escavações. Contudo, atendendo aos resultados 
geotécnicos e à estruturação geológica, os trabalhos podem ser executados com 
Ripper D8K. 

De acordo com os elementos de Projecto prevê-se que os volumes de escavação e 
aterro que estarão envolvidos sejam de 43.945 m3 e 35.428 m3, respectivamente. 
Neste contexto, verifica-se que o balanço de terras previsto será de 8.517 m3 de 
material sobrante que deverá ser conduzido a depósito e/ou vazadouro adequado e 
devidamente licenciado, podendo no entanto vir a ser utilizado na modelação da 
própria plataforma, quer na criação de taludes, quer na criação de pequenos 
desníveis na plataforma destinados a facilitar a drenagem dos terrenos da ETAR.  

Toda e qualquer escavação ou aterro contribui para a efectiva alteração morfológica 
do terreno. Para além disso a destruição do coberto vegetal (protector dos 
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fenómenos erosivos) propicia a exposição dos substractos rochosos aos fenómenos 
de meteorização física e química. 

A estabilidade dos aterros depende do tipo de materiais empregues na sua 
efectivação, das condições existentes do nível de fundação e da geometria dos 
taludes adoptados. O material empregue deve ter as qualidades requeridas para o 
efeito, prevendo-se que os materiais geológicos existentes na zona e que serão alvo 
de escavação apresentam qualidade compatível com a sua utilização nos aterros 
necessários. 

A eventual ocorrência de acções indirectas, relacionadas com quedas de blocos, 
escorregamentos de solos saturados não são expectáveis uma vez que o terreno 
apresenta declives baixos. 

Na globalidade, consideram-se os impactes associados às escavações e aterros 
como negativos, pouco significativos, de magnitude moderada, permanentes, certos, 
directos e de abrangência moderada. 

As geometrias admissíveis para os taludes de escavação e aterro, bem como as 
medidas de protecção pertinentes, tendo em vista a sua estabilidade deverão ser as 
estabelecidas pelo estudo geotécnico de GEOCONTROLE (2007). 

8.3.1.3 Construção dos órgãos de tratamento 

� Movimentação de terras 

A circulação de maquinaria e viaturas pesadas, associada ao transporte de terras, 
materiais e equipamentos necessários para a construção dos órgãos associados à 
ETAR do Ave, conduzirá à compactação dos terrenos e alteração das suas 
propriedades morfológicas. Esta acção afectará os caminhos percorridos para aceder 
aos locais de obra dentro da área do Projecto até à ligação à EM 528-1. 

Os impactes relativos à circulação de maquinaria e veículos podem ser considerados 
como negativos, pouco significativos, de magnitude reduzida, bastante localizados e 
temporários uma vez que dependem da duração da actividade da obra. São 
impactes directos e certos. Estes impactes podem ser considerados como 
irreversível uma vez que o caminho de acesso ao local da ETAR será reconvertido 
em via definitiva em betuminoso. 

� Execução das betonagens 

A execução de betonagens, nomeadamente no que se concerne ao transporte de 
betão conduzirá à compactação dos terrenos e altera as propriedades morfológicas 
do solo. Não obstante, o betão será aplicado sobre as formações litológicas 
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induzindo alguma compressão. Do ponto de vista dos impactes esta acção apesar de 
negativa, é pouco significativa, de magnitude e abrangência reduzida. 

Estes impactes podem classificar-se como permanentes, directos e certos, sendo 
apenas reverssíveis se for equacionada a desactivação da ETAR.  

� Colocação das tubagens e dos acessórios 

Relativamente à colocação das tubagens e dos acessórios, os impactes gerados 
destas acções resultam da escavação para a colocação das mesmas, com a 
consequente interferência com a morfologia do terreno e com a degradação interna 
das rochas. Contudo, atendendo a que estas acções irão decorrer no interior da área 
de implantação da ETAR os impactes podem ser genericamente considerados como 
negativos, muito pouco significativos, de magnitude e abrangência reduzida e 
permanentes. São também impactes directos, certos e irreversíveis. 

� Construção das câmaras de visita 

Os impactes resultantes da construção das câmaras de visita encontram-se ligados à 
modificação da morfologia do terreno, uma vez que é necessário realizar escavações 
para as fundações da estrutura. Tratam-se de obras pontuais, cujos impactes 
gerados são negativos, embora pouco significativos e de baixa magnitude e 
abrangência, directos, certos e permanentes. 

8.3.1.4 Implantação do emissário de descarga 

A implantação do emissário que fará a ligação da ETAR ao ponto de descarga no rio 
Ave implica a abertura e o tapamento de valas para colocação da tubagem 
necessária. Esta acção provoca o desmonte de solo e rocha. A parte sobrante deste 
material terá de ser transportado para aterro próprio para o efeito. 

À construção do emissário encontra-se associada a modificação da morfologia dos 
solos e rochas, devido às escavações necessárias para as fundações do emissário. 
Se esta obra for executada em tempo pluvioso agrava-se a possibilidade de risco de 
erosão, e entulhamento argiloso das linhas de água adjacentes. Esta acção 
construtiva provoca a emissão de poeiras, a desagregação do solo e das rochas com 
a consequente modificação das condições de drenagem/infiltração e efectiva 
compactação dos terrenos. Atendendo ao facto destas obras serem pontuais, os 
impactes por elas gerados são negativos, embora pouco significativos de baixa 
magnitude e abrangência, certos, directos, temporários, reversíveis e de âmbito local. 
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8.3.1.5 Execução dos arranjos exteriores 

� Colocação do revestimento vegetal 

Na parte inicial da fase de construção há um risco efectivo de erosão dos solos e 
meteorização das rochas. Após a colocação do revestimento vegetal este risco 
anula-se. As zona beneficiadas com arranjos exteriores podem aduzir impactes 
positivos uma vez que as condições naturais são implementadas, de tal maneira que 
protegem o solo e a rocha da erosão directa. 

Na globalidade, consideram-se estes impactes como positivos, pouco significativos, 
de magnitude e abrangência reduzida, permanentes enquanto se mantiver o 
revestimento vegetal, certos e directos. 

� Execução dos pavimentos interiores e via de acesso 

Esta fase implica o movimento de algumas terras, as quais podem provir do próprio 
maciço, ou outras que dotem a cobertura de condições geotécnicas que permitam a 
colocação dos pavimentos definitivos de modo a resultar em assentamentos 
mínimos. Prevê-se a necessidade de realizar compactação dos terrenos para 
melhorar essas mesmas condições geotécnicas. 

Estas acções provocam a emissão de poeiras, a desagregação do solo e das rochas 
com a consequente modificação das condições de drenagem/infiltração e efectiva 
compactação dos terrenos.  

Na globalidade, consideram-se os impactes associados à construção dos pavimentos 
interiores como: negativos, pouco significativos, de magnitude e abrangência 
reduzida, permanentes, certos e directos.  

8.3.2 Fase de Exploração 

Do ponto de vista da geologia os impactes eventualmente gerados na fase de 
exploração de um projecto deste tipo são praticamente nulos, sendo apenas digno de 
referência o aumento de sobrecargas no terreno nas áreas dos tanques. 
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8.4 HIDROGEOLOGIA 

8.4.1 Fase de Construção 

Durante a fase de construção são diversas as acções susceptíveis de originar 
impactes sobre a hidrogeologia, nom,eadamente no que respeita às condições de 
infiltração e diminuição das áreas de recarga dos aquíferos presentes na área de 
estudo. 

8.4.1.1 Implantação do estaleiro de apoio à obra 

A implantação das estruturas dos estaleiros de apoio às obras de construção das 
estruturas que constituem o Projecto em avaliação implica na maioria dos casos 
acções primárias de desmatação e a consequente execução de terraplanagens, 
mesmo que estas se realizem dentro da futura área de implantação da ETAR. Estas 
acções provocam a alteração das condições de infiltração.  

Nesta fase serão ainda criadas possivelmente áreas impermeabilizadas reduzindo-se 
deste modo a área de recarga (uma vez que os sistemas aquíferos presentes são do 
tipo livre). Por outro lado, a eliminação coberto vegetal reduz não só a capacidade de 
infiltração da água como potencia o risco de degradação da qualidade da água 
subterrânea.  

Em estaleiro há sempre a possibilidade (mesmo que acidental) de derrame de óleos, 
combustíveis, produtos químicos etc., os quais poderão contaminar as águas 
subterrâneas.  

Assim, os impactes relacionados com a instalação dos estaleiros podem ser 
encarados como negativos, pouco significativos, de reduzida magnitude, de reduzida 
abrangência, directos e na sua maioria certos e irreversíveis porque após o 
desmantelamento e remoção dos estaleiros as áreas impermeabilizadas manter-se-
ão devido à construção da ETAR. 

8.4.1.2 Criação da plataforma de implantação 

� Desmatação, limpeza e decapagem 

A desmatação, limpeza e decapagem dos terrenos são acções que provocam a 
alteração das condições de infiltração, uma vez que o coberto vegetal actua de modo 
bastante positivo para potenciar essas condições de infiltração. O desaparecimento 
destas condições naturais reduz não só a capacidade de infiltração como potencia o 
risco de proporcionar a degradação da qualidade da água subterrânea.  



 

  
 
ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUAS RESIDUAIS DO AVE 
 
 

45316_EIA_MD_AMB-0001-VF_a  
208 

Contudo, tendo em conta a área que será afectada esta acção terá impactes sobre a 
hidrogeologia que podem ser genericamente considerados como negativos, pouco 
significativos, de magnitude e abrangência reduzida, permanentes e reversíveis. São 
também impactes directos e certos. 

� Execução de terraplanagens 

Esta tipologia de intervenção pode interferir (e é expectável que aconteça de acordo 
com os resultados das sondagens geotécnicas) com a superfície piezométrica 
intersectando-a. Esta acção gera impactes negativos uma vez que provocará 
alterações no sistema de escoamento subterrâneo. A intercessão da superfície 
piezométrica pode propiciar a contaminação da água subterrânea por produtos que 
acidentalmente podem ser derramados (combustíveis, óleos, massas consistentes 
etc.).  

Por outro lado, este tipo de acções visa proporcionar condições de horizontalidade 
dos terrenos para se proceder à construção das estruturas associadas à ETAR, 
sendo necessário compactar os materiais litológicos para evitar assentamentos nas 
futuras edificações. Tal situação reduzirá a capacidade de infiltração e recarga 
aquífera. 

Assim, os impactes associados à construção dos aterros, terraplanagens e taludes 
(mesmo que de pequena dimensão) são avaliados como negativos, directos, 
permanentes, irreversíveis, certos, de abrangência reduzida, de magnitude 
moderada e pouco significativos. 

8.4.1.3 Construção dos órgãos de tratamento 

� Movimentação de terras 

Estas acções provocam a alteração das condições de infiltração devido a 
compactação dirigida a partir da superfície. O desaparecimento destas condições 
naturais reduz não só a capacidade de infiltração como potencia o risco de 
proporcionar a degradação da qualidade da água subterrânea.  

Assim, do ponto de vista hidrogeológico, esta acção dará origem a impactes que 
podem ser genericamente considerados como negativos, pouco significativos, de 
magnitude reduzida, de abrangência reduzida e permanentes. São também impactes 
directos, irreversíveis e certos. 

� Execução das betonagens 

Na execução de betonagens, nomeadamente no que concerne ao transporte de 
material conduzirá à compactação dos terrenos e à alteração das propriedades de 
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infiltração. Para além disso, a parte mais líquida do betão, dentro da confragem, tem 
tendência a infiltrar-se e a reduzir a permeabilidade, tratando-se, no entanto, de uma 
afectação muito reduzida e pontual. Do ponto de vista dos impactes esta acção 
apesar de negativa é muito pouco significativa, de magnitude e abrangência 
reduzida. É um impacte directo, provável, permanente e irreversível. 

� Colocação das tubagens e dos acessórios 

Quanto à colocação das tubagens e dos acessórios, os impactes gerados destas 
acções resultam apenas quando há escavação para a colocação das mesmas, de tal 
modo que interfiram com a morfologia do terreno e alterem as condições de 
infiltração. De um modo geral os impactes decorrentes destas acçções podem ser 
considerados como negativos, muito pouco significativos, de magnitude e 
abrangência reduzida e temprários. São também impactes directos, prováveis e 
irreversíveis. 

� Execução das pinturas dos elementos estruturais 

A execução das pinturas dos elementos estruturais, efectiva-se como um processo 
que pode gerar contaminação dos aquíferos, uma vez que as tintas a utilizar 
constituem produtos tóxicos que podem acidentalmente ser derramados no solo. 
Posteriormente com acção das chuvas os produtos de degradação das tintas 
infiltram-se subterraneamente. 

Relativamente impactes esta acção apesar de negativa é pouco significativa, de 
magnitude e abrangência reduzida. Trata-se de um impacte directo, temporário e 
reversível podendo ser anulado mediante a aplicação de algumas medidas de 
minimização.  

8.4.1.4 Implantação do emissário de descarga 

A construção do emissário conduzirá à modificação das condições naturais de 
infiltração, devido às escavações necessárias para a sua implantação. Com esta 
construção proceder-se-á também à compactação da superfície topográfica na área 
a ocupar pela vala a executar. Com a compactação dos solos verificar-se-á uma 
redução da área de recarga do níveis freáticos. A estruturação do emissário 
subterraneamente não induzirá alterações ao normal regime de fluxo subterrâneo 
uma vez que os níveis piezométricos são inferiores a cota de base da rede. 
Pontualmente, poderá ocorrer a situação inversa mas tal facto não trará impactes 
porque a tubagem não bloqueará toda a espessura saturada. 

Atendendo a que a área a ocupar por esta componente do projecto é muito reduzida 
e linear, este impacte apesar de negativo, é directo, reversível e permanente, de 
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magnitude e abrangência baixa, sendo assim avaliado como muito pouco 
significativo. 

8.4.1.5 Execução dos arranjos exteriores 

� Colocação do revestimento vegetal 

Nas acções de colocação do revestimento vegetal está por decerto implícita a 
aplicação e espalhamento de terra vegetal com adubação. Apesar da existência de 
zonas verdes (não agrícolas) serem positivas para as águas subterrâneas, uma vez 
que são locais onde pode ocorrer recarga aquífera com mais facilidade, a aplicação 
de adubação e eventuais pesticidas devem ter em conta as especificidades 
fisiológicas das plantas em questão bem como a altura quando são aplicadas de 
modo a evitar a ocorrência de contaminação dos aquíferos. Para não tornar estas 
áreas de potencial elevado de recarga para as águas subterrâneas em locais de 
contaminação difusa (nitratos e pesticidas) devem ser aplicadas as boas práticas 
agrícolas, ainda que se trate de zonas ajardinadas, expressas no Código de Boas 
Práticas Agrícolas de MADRP (1997). 

Os impactes associados esta acção são avaliados como negativos, directos, 
prováveis, reversíveis, de abrangência e magnitude reduzida e muito pouco 
significativos. Os impactes negativos podem ser revertidos em positivos caso se 
implementem as medidas adequadas de modo a anular o risco de contaminação por 
nitratos e pesticidas. 

� Execução dos pavimentos interiores e acesso à ETAR 

A execução de pavimentos conduzirá à impermeabilização de terrenos conduzindo a 
uma diminuição, embora residual, da área de recarga disponível. Este impacte pode 
ser considerado como muito pouco significativo e de reduzida magnitude e 
abrangência. 

8.4.2 Fase de exploração 

Na fase de exploração, desde que o sistema funcione de modo adequado não são 
esperados impactes com significado sobre a componente quantitativa, mantendo-se 
a drenagem da área de implantação do Projecto situada a baixo da superfície 
freática. As águas de precipitação que não são infiltradas seguem para colectores de 
águas pluviais e drenadas para a linha de água. O principal impacte a registar será a 
perda de área de recarga directa na área do Projecto por efeito da 
impermeabilização. Contudo não são esperadas alterações significativas. 
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Do ponto de vista puramente hidráulico trata-se de um impacto negativo, directo, 
embora muito pouco significativo, de magnitude e abrangência reduzida, directo, 
permanente, irreversível (enquanto houver zonas impermeabilizadas) e certo. 

No que respeita à componente qualitativa, a exploração de uma ETAR levanta 
preocupações no que diz respeito ao potencial de contaminação pontual das águas 
subterrâneas. Tal situação é tanto mais agravada quando o aquífero em causa é 
relativamente superficial, embora de modo inverso, a produtividade seja ao mesmo 
tempo bastante reduzida. 

Por efeito de uma avaria ou ruptura ante do sistema de tratamento, uma determinada 
quantidade de efluente bruto pode infiltrar-se em profundidade e contaminar o 
aquífero e partir daí proceder-se ao escoamento subterrâneo de massa contaminante 
não tratada para o rio Ave.  

As características climáticas regionais favorecem, nos períodos de maior 
precipitação, a mobilização das substâncias poluentes nos solos e pavimentos, quer 
em direcção às principais linhas de água através das redes de águas pluviais, quer 
em profundidade até aos níveis freáticos. As actividades inerentes à laboração da 
ETAR, nomeadamente no que respeita ao manuseamento de lamas não 
esbabilizadas constituem factores de risco para a contaminação das águas 
subterrâneas. No entanto este impacte pode ser significativamente atenuado caso 
sejam tomadas as medidas correctas de exploração da ETAR, nomeadamente no 
que respeita à manutenção dos equipamentos. 

Deste modo, considera-se que o funcionamento da ETAR do Ave gerará impactes 
negativos muito pouco a pouco significativos, directos, mas de abrangência reduzida.  
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8.5 SOLO E APTIDÃO DO SOLO 

8.5.1 Fase de construção 

Na fase de construção da ETAR do Ave prevê-se numa etapa inicial a ocupação 
temporária da área de implantação, o que se traduzirá essencialmente no aumento 
da compactação do solo e dos processos erosivos, bem como na potencial 
contaminação do solo por derrames de substâncias poluentes utilizadas no estaleiro. 

Neste caso concreto, a área destinada ao estaleiro e aos locais de deposição de 
materiais e máquinas, estará confinada à área a afectar pelo Projecto em avaliação. 

À medida que a construção ocorrer será integralmente decapada a área de 
intervenção e parcialmente escavada a área destinada à implantação dos órgãos 
enterrados. Tais acções de Projecto originarão a remoção do horizonte superficial de 
3,60 ha de Cambissolos, 0,23 ha de Fluvissolos e 0,02 ha de Antrossolos e a 
remoção de uma camada de solos de horizontes mais profundos nas áreas 
destinadas à implantação dos órgãos. 

No caso da construção do emissário de descarga prevê-se a remoção de 
aproximadamente 0,07 ha de Fluvissolos considerando que o emissário terá cerca de 
135 m de extensão e que será afectada na construção uma faixa de cerca de 5 m 
para a necessária movimentação dos equipamentos necessários a construção e 
colocação desta conduta. 

Na remodelação do caminho de acesso à ETAR a partir da EM 528-1 serão 
afectados 0,59 ha de Antrossolos, 0,09 ha de Cambissolos e 0,09 ha de Regossolos, 
considerando que o acesso terá cerca de 830 m de extensão e que na construção 
será afectada uma faixa de cerca de 10 m da largura. 

Tendo em consideração os tipos de solos a afectar, as características pedológicas 
associadas, e a dimensão da área a intervencionar, considera-se que este impacte é 
negativo, pouco significativo, certo, permanente e irreversível. 

Refere-se ainda, que no decurso da construção poderão ocorrer derrames acidentais 
de poluentes, os quais se não forem atempadamente acautelados poderão constituir 
fontes de degradação da qualidade do solo. O risco de poluição dos solos em 
resultado da ocorrência de derrames de substâncias contaminantes constitui um 
impacte negativo de magnitude e significância variável, em função da quantidade 
derramada e da área afectada. 
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Contudo, tratam-se de impactes de fácil controlo e passíveis de serem evitados/ 
minimizados, se forem implementadas e cumpridas as medidas adequadas de 
gestão ambiental da obra. Deste modo, os impactes resultantes consideram-se 
negativos, mas muito pouco significativos. 

No que respeita à capacidade de uso do solo, considera-se que, de uma forma 
global, a destituição do uso do solo terá um impacte pouco significativo, visto tratar-
se maioritariamente da afectação de solos com aptidão agrícola mediana (e não com 
aptidão agrícola elevada) e que estes se encontram bem representado na área 
envolvente ao Projecto. 

A existência de circulação de máquinas nas áreas circundantes, embora temporária, 
tem tendência a causar compactação do solo, conduzindo a uma diminuição da 
porosidade, diminuição da capacidade de infiltração e do escoamento em 
profundidade da água. No entanto, considera-se que o impacte gerado é negativo, de 
magnitude baixa, pouco significativo, temporário e reversível, terminando com a 
conclusão da obra. 

8.5.2 Fase de exploração 

Durante a fase de exploração, dadas as características do projecto em estudo não se 
espera a ocorrência de impactes ao nível da componente solos. 
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8.6 USO ACTUAL DO SOLO 

8.6.1 Fase de construção 

A execução das actividades de construção previstas para a implantação do Projecto 
integra-se no processo de conversão da ocupação agrícola (0,49 ha) e florestal 
(3,35 ha) actualmente existente numa área artificializada. No caso do emissário de 
dscarga prevê-se uma afectação de 0,06 ha de solos com ocupação agrícola e 
0,01 ha de galeria ripícola e margem do rio Ave. 

Relativamente ao acesso a remodelar (Projecto Complementar) preve-se a ocupação 
na sua quase totalidade de solos com ocupação agrícola e respectivo caminho já 
existente, num total de cerca de 0,8 ha. 

Neste sentido, a realização de movimentações de terra, de compactação do solo e 
da obra de construção civil necessária para a edificação da infra-estrutura e a 
remodelação do acesso representa um impacte negativo uma vez que contribuem, 
de forma definitiva, para a alteração dos usos actuais existentes na zona de 
implantação do Projecto e Projecto Complementar. 

Assim, considera-se que os impactes sobre o uso actual do solo, embora certos, têm 
uma magnitude reduzida sendo avaliados como pouco significativos atendendo à 
reduzida dimensão da área afectada comparativamente a outras áreas agrícolas e 
florestais que caracterizam a envolvente.  

No que respeita especificamente à construção do emissário de descarga, prevê-se a 
afectação marginal de galeria ripícola situada na margem do rio Ave. No entanto, 
tendo em conta que nesta zona este tipo de espaço semi.-natural se encontra 
bastante degradado o impacte resultante desta afectação será negativo muito pouco 
significativo. 

8.6.2 Fase de exploração 

Durante a fase de exploração, a nova ocupação do solo assumirá um carácter 
permanente, traduzindo-se numa nova tipologia de ocupação do solo. Assim, não se 
perspectiva a ocorrência de impactes no uso actual do solo nesta fase. 
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8.7 RECURSOS HÍDRICOS SUPERFICIAIS 

8.7.1  Aspectos quantitativos - Fase de construção 

Durante a fase de construção da ampliação da ETAR do Ave não são expectáveis 
impactes no rio Ave, no que respeita à alteração do regime de escoamento desta 
linha de água uma vez que não está prevista a captação ou rejeição de águas no 
decurso desta fase do Projecto. 

8.7.2   Aspecto quantitativos - Fase de exploração 

Na fase de exploração, os impactes em termos quantitativos em termos de 
escoamento no rio Ave que poderão estar associados à rejeição do caudal tratado na 
ETAR respeitam ao eventual agravamento dos níveis de cheia no rio a jusante da 
secção de descarga. 

Na secção do rio Ave correspondente à descarga da ETAR, tem-se que o caudal de 
ponta lançado pela ETAR no rio Ave no ano horizonte de Projecto é de 2.193 m3 
(0,69 m3/s), na época baixa, e de 2.941 m3/h (0,82 m3/s), na época alta. 

Para avaliar a importância que assume o caudal descarregado pela ETAR do Ave 
numa situação limite de cheia, apresenta-se no Quadro 8.7.1 a comparação do 
caudal de ponta lançado pela ETAR no rio Ave no ano horizonte de Projecto com os 
caudais de ponta de cheia calculados na situação de referência para a secção de 
descarga para vários períodos de retorno. 

Quadro 8.7.1 – Comparação do volume descarregado pela ETAR doAve com os caudais 
de ponta de cheia 

Período de retorno Qmáx na secção da ETAR do Ave 
Importância relativa do Q 

descarregado pela ETAR do Ave  

(anos) (m3/s) (%) 

5 967,1 0,085 

10 1.174,06 0,070 

50 1.861,64 0,044 

100 2.129,79 0,039 

A análise deste quadro permite verificar que o caudal descarregado pela ETAR do 
Ave não terá qualquer expressão no agravamento dos caudais de cheia, e 
consequentemente nos correspondentes níveis de cheia atingidos, uma vez que o 
mesmo representa, na situação limite do caudal de ponta de cheia centenária, 
apenas 0,039% do caudal máximo em trânsito no rio. Nestas condições, 
considerando-se que o correspondente impacte em termos quantitativos é nulo. 
Refira-se, ainda, que em condições de não existência da ETAR, parte do caudal que 
será tratado nesta infra-estrutura e rejeitado a partir desta estaria, de qualquer forma, 
em trânsito no rio uma vez que afluiria ao mesmo através das várias linha de água 
que confluem no mesmo e no qual presentemente se registam descargas de 
efluentes de forma não controlada. 
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8.7.3   Aspectos qualitativos - Fase de construção 

Durante a fase de construção da ampliação da ETAR do Ave não se prevê alteração 
significativa na qualidade da água no rio Ave provocada pela construção da ETAR. 

No entanto, considera-se ser possível a ocorrência, durante a fase de obra, de 
arrastamento de alguns finos provenientes de solo posto a descoberto na sequência 
de operações de decapagem e terraplenagens e o eventual derrame acidental de 
substâncias utilizadas em obra que poderão contribuir de forma indirecta para a 
contaminação da água do rio Ave. O potencial aumento local da turvação será um 
impacte negativo, embora pouco significativo, dada a reduzida área a intervencionar 
face à área drenante da bacia total do rio Ave. No que respeita aos eventuais 
derrames acidentais de poluentes, como se assume que durante a fase de obra 
serão adoptadas as medidas ambientais necessárias à prevenção deste tipo de 
ocorrências e à promoção de adequadas condições para a realização da obra, 
considera-se que os correspondentes impactes terão, também, significado reduzido. 

8.7.4   Aspectos qualitativos – Fase de exploração 

Com a entrada em funcionamento da ETAR do Ave ocorrerá a melhoria significativa 
da qualidade das linhas de água que se desenvolvem na bacia hidrográfica 
correspondente à FD 10, da qualidade do troço do rio Ave que se desenvolve para 
jusante do limite de montante da mesma frente de drenagem e da qualidade das 
águas costeiras localizadas na proximidade da foz do rio Ave. Tal melhoria está 
associada ao facto de passarem a ser interceptadas e tratadas as águas residuais 
que actualmente são encaminhadas para as linhas de água de forma difusa (na área 
da bacia hidrográfica do rio Ave sob influência desta Frente de Drenagem) ou que 
são directamente descarregadas na zona costeira. 

Esta melhoria da qualidade geral das águas superficiais e costeiras ocorrerá 
gradualmente, à medida que se proceder à intercepção e condução para a ETAR das 
águas residuais a tratar neste infra-estrutura, considerando tratar-se de uma impacte 
positivo muito significativo o qual constitui a expressão máxima dos objectivos de 
requalificação dos meios hídricos associados a este Projecto. 

As cargas poluentes, para os principais parâmetros característicos das águas 
residuais, que se estima que deixarão de ser descarregadas para a bacia do Ave 
com o Projecto de ampliação da ETAR do Ave para os anos de arranque e horizonte 
do Projecto, são as que se apresentam nos Quadro 8.7.2 e Quadro 8.7.3 (tendo em 
consideração os objectivos de qualidade estabelecidos para a descarga). 
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Quadro 8.7.2 – Cargas afluentes, tratadas e rejeitadas a partir da ETAR do Ave (ano arranque) 

Cargas afluentes 2010 
Cargas rejeitadas 2010 Cargas retiradas na 

ETAR 2010 
Parâmetros 

Época 
baixa 

Época alta Época 
baixa 

Época alta Época 
baixa 

Época alta 

CQO (kg/d) 8.313 11.868 1.315 1.854 6.998 10.014 

CBO5 (kg/d) 3.559 5.175 262 371 3.297 4.804 

SST (kg/d) 3.992 5.877 369 519 3.623 5.358 

Nkj 756 1.079 105 148 651 931 

P-total 114 162 104 147 10 15 

Quadro 8.7.3 – Cargas afluentes, tratadas e rejeitadas a partir da ETAR do Ave (ano horizonte de 
Projecto) 

Cargas afluentes 2036 
Cargas rejeitadas 2036 Cargas retiradas na 

ETAR 2036 
Parâmetros 

Época 
baixa 

Época alta Época 
baixa 

Época alta Época 
baixa 

Época alta 

CQO (kg/d) 24.276 33.997 3.807 5.366 20.469 28.631 

CBO5 (kg/d) 10.392 14.811 762 1.073 9.630 13.738 

SST (kg/d) 11.656 16.811 1.065 1.501 10.591 15.310 

Nkj 2.207 3.091 307 429 1.900 2.662 

P-total 332 464 302 422 30 42 

 

Por fim, refira-se que o caudal de ponta lançado pela ETAR no rio Ave em época alta 
é de 2.941 m3/h (0,82 m3/s), valor que é cerca de 40 vezes menor que o caudal 
modular do rio, o qual segundo o Quadro 6.7.4, é de 33,29 m3/s, e é cerca de 25 
vezes menor que o caudal semi-permanente (180 dias de duração), o qual segundo 
o Quadro 6.7.6, é de 19,96 m3/s.  

Assim, a diluição do efluente tratado será significativa durante, pelo menos, todo o 
semestre húmido. 

Porém, também de acordo com o Quadro 6.7.6, os caudais de estiagem que ocorrem 
no final dos anos hidrológicos secos podem ser muito baixos, inferiores ao próprio 
efluente da ETAR e, até, quase nulos. Assim, em situações extremas, o efluente 
tratado não terá praticamente diluição significativa no rio, situação que foi acautelada 
com a consideração de um grau de tratamento a implementar na ETAR do Ave 
terciário, ou seja prevendo a desinfecção do efluente até níveis compatíveis com 
usos múltiplos, nomeadamente balnear, em condições aceitáveis (NMP 2000 de 
coliformes fecais). 



 

  
 
ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUAS RESIDUAIS DO AVE 
 
 

45316_EIA_MD_AMB-0001-VF_a  
218 

 

8.8 ECOLOGIA 

8.8.1 Considerações iniciais 

No que respeita aos factores ecológicos a qualificação e quantificação de cada um 
dos impactes identificados efectuou-se de acordo com a os seguintes critérios de 
avaliação: 

Sentido: positivo, quando existe algum efeito benéfico nos componentes ecológicos; 
negativo, no caso contrário. 

Duração: permanente ou temporário, dependendo do tempo de incidência do 
impacte. 

Reversibilidade: consoante a possibilidade de reposição da situação de referência, 
sendo irrecuperável (as consequências do impacte não são reversíveis mesmo com 
a acção humana), recuperável (se através de acção humana é possível repor a 
situação inicial) ou reversível (o próprio meio consegue repor a situação inicial com o 
decorrer do tempo). 

Probabilidade: conforme a probabilidade de ocorrência, nomeadamente certa, muito 
provável, provável, improvável. 

Âmbito de influência: classifica os impactes consoante o seu grau de afectação dos 
biótopos ou populações se reflicta a nível mundial, europeu, ibérico, nacional, 
regional, ou local. 

Importância ecológica: no que diz respeito aos biótopos (e/ou espécies florísticas e 
faunísticas associadas) o impacte apresenta uma importância muito elevada quando 
o seu valor de IVB é superior a 8,0 e/ou é habitat prioritário de acordo com o Anexo 
B-I Decreto-Lei n.º 140/99 de 24 de Abril com a redacção dada pelo Decreto-Lei n.º 
49/2005 de 24 de Fevereiro; elevada quando o seu IVB se situa entre 6,0 e 8,0 e/ou 
é considerado como habitat de interesse comunitário de acordo com o Anexo B-I do 
Decreto-Lei n.º 140/99 de 24 de Abril com a redacção dada pelo Decreto-Lei n.º 
49/2005 de 24 de Fevereiro; média quando o seu IVB se situa entre 4,0 e 6,0, baixa 
quando o IVB se situa entre 2,0 e 4,0 e muito baixa quando é inferior a 2,0. A 
afectação de espécies de fauna ou flora consideradas prioritárias de acordo com o 
Decreto-Lei n.º 140/99 de 24 de Abril com a redacção dada pelo Decreto-Lei n.º 
49/2005 de 24 de Fevereiro e/ou com estatuto de conservação CR, EN ou VU de 
acordo com o Livro Vermelho Nacional ou a Lista Vermelha da IUCN (União 
Internacional para a Conservação da Natureza) é considerado um impacte com 
importância ecológica muito elevada. 
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Magnitude: considera-se muito elevada, elevada, média, baixa ou muito baixa, 
consoante o habitat seja afectado respectivamente em mais de 80%, entre 60% e 
80%, entre 40 a 60%, 20 a 40% e menos de 20% da área total considerada. Uma vez 
que num estudo desta índole a quantificação dos efectivos populacionais das 
espécies florísticas e faunísticas da região é uma tarefa impossível na maioria dos 
casos, a magnitude dos impactes sobre estas populações será relacionado com a 
perda dos seus habitats de ocorrência, recorrendo para tal à escala definida 
anteriormente. 

Significância: representa uma agregação e avaliação de todas as características 
anteriormente referidas. A sua classificação inclui a gradação de nula, muito baixa 
(ou muito pouco significativo), baixa (ou pouco significativo), média (ou significativo) 
e elevada (ou muito significativo).  

A cada um dos parâmetros descritos foi atribuída uma pontuação compreendida 
entre 0 e 10 consoante o seu nível (Quadro 8.8.1). A significância de cada impacte 
foi obtida através do cálculo de uma média ponderada de cada um desses 
parâmetros (excepto a característica e o instante, uma vez que o seu significado não 
é hierarquizável), utilizando a seguinte fórmula: 

Significância = (Duração + Reversibilidade + Probabilidade + 3 x Âmbito de influência 
+ 3 x Importância ecológica + 6 x Magnitude) /15. 

Quadro 8.8.1 -  Critérios e pontuações relativas à tipologia dos impactes 

Tipologia Característica Pontuação Critérios 

Duração       

  Permanente 10   

  Temporário 1   

Reversibilidade       

  Irrecuperável 10   

  Recuperável 5   

  Reversível 1   

Probabilidade       

  Certa 10   

  Muito provável 7,5   

  Provável 5   

  Improvável 1   

Âmbito de influência       

  Mundial 10   

  Europeu 8   

  Ibérico 6   

  Nacional 5   

  Regional 3   



 

  
 
ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUAS RESIDUAIS DO AVE 
 
 

45316_EIA_MD_AMB-0001-VF_a  
220 

Tipologia Característica Pontuação Critérios 

  Local 1   

Importância ecológica     
valores de IVB ou 

IVF 

  Muito elevada 10 > 8 

  Elevada 7,5 6 a 8 

  Média 5 4 a 6 

  Baixa 2,5 2 a 4 

  Muito baixa 1 <2 

Magnitude     área afectada 

  Muito elevada 10 > 80% 

  Elevada 7,5 60 a 80% 

  Média 5 40 a 60% 

  Baixa 2,5 20 a 40% 

  Muito baixa 1 <20% 

Significância (Impacte global)       

  Muito elevada / muito significativo >8,0   

  Elevada/significativo 6,0 a 7,9   

  
Moderada/moderadamente 
significativo 4,0 a 5,9   

 Baixa/pouco significativo 2,0 a 3,9  

  
Muito baixa/muito pouco 
significativo 0 a 1,9   

8.8.2 Fase de Construção 
 

No que respeita à fase de construção, os impactes sobre a flora considerados de 
baixa ou muito baixa significância (Quadro 8.8.3). No que respeita a área de 
implantação da ETAR, apenas serão afectados os biótopos “Florestal” e “Agrícola” 
(Quadro 8.8.2). Apesar de, na construção do emissário e dos acessos, serem 
afectados dois biótopos de alguma relevância ecológica, como sejam a “Vegetação 
ripícola” (IVB=5,5) e o “Bosque misto” (IVB=3,3), a sua área de afectação é 
demasiado baixa para que se produzam impactes significativos. Para além disso, e 
de um modo geral, a área definida para a implementação do Projecto apresenta uma 
artificialização muito elevada, pelo que não se prevê a ocorrência de impactes 
negativos significativos. 

À semelhança do que foi referido para a flora, também os impactes identificados 
sobre a fauna, para esta fase do Projecto apresentam, na sua maioria, uma 
significância baixa devido às razões referidas anteriormente (Quadro 8.8.4). 
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Quadro 8.8.2 – Área de afectação de biótopos (ha) e importância relativa face à área 
total a afectar pela construção do Projecto 

Área de 
implantação da 

ETAR 

Acesso a 
construir/ 
beneficiar 

Emissário de 
descarga 

Biótopo 

ha 
Imp. 

relativa 
ha 

Imp. 
relativa 

ha 
Imp. 

relativa 

Área total 
cartografada 

para cada 
biótopo (ha) 

Área total 
afectada 

para cada 
biótopo 

(ha) 

Importância 
relativa de 
afectação 

Agrícola 0,49 12,4% 0,70 90,0% 0,06 85,7% 241,8 1,09 0,45% 

Florestal 3,45 87,6% ss  -  -  - 61,2 3,45 5,64% 

Bosque misto  -  - ss  -  -  - 0,8 ss - 

Vegetação ripícola  -  -  -  - 0,007 10,0% 
10,3 0,007 

0,07% 

Urbano/Humanizado  -  - 0,10 10,0%  -  - 
65,7 0,06 

0,09% 

Curso de água  -  -  -  - 0,003 4,3% 
16,2 0,003 

0,02% 

 

A excepção corresponde à remoção de terra para a colocação do emissário até ao 
canal principal do rio Ave. A remoção do sedimento que envolve a construção do 
emissário tem dois impactes associados: um relacionado com a remoção directa de 
parte das comunidades de macroinvertebrados existentes no troço alterado; e outro 
relacionado com a suspensão de poluentes acumulados na camada de sedimento 
anaeróbica, como os metais pesados e iões de sulfato. Deste modo, o impacte desta 
remoção terá uma significância ecológica moderada. 

Outro impacte que se poderá verificar consiste no derrame acidental de poluentes e 
a sua escorrência para o rio Ave. Contudo, devido ao elevado grau de poluição das 
suas águas, este impacte será pouco significativo e de reduzida significância. Este 
tipo de impacte poderá ser bastante reduzido, u mesmo anulado, pela aplicação das 
normas de boas práticas ambientais em obra. 

O aumento da presença humana na zona e o ruído associado às acções a efectuar 
irão alterar o comportamento dos animais (em especial durante a época de 
reprodução). No entanto, a área de estudo encontra-se actualmente bastante 
humanizada (muitos campos agrícolas), pelo que este impacte terá uma significância 
ecológica baixa. Prevê-se que quaisquer animais que se afastem das zonas 
adjacentes durante a fase de construção, as recolonizem após a conclusão das 
obras.  

Não é previsível que o incremento de tráfego associado aos trabalhos (movimento de 
máquinas e camiões na área de estudo) vá aumentar significativamente o risco de 
atropelamento das espécies mais susceptíveis a este impacte, como sejam os 
anfíbios, os répteis e os micromamíferos. 
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Quadro 8.8.3 – Resumo dos impactes sobre a flora originados durante a fase de construção  

Acção geradora de 
impacte 

Impacte Sentido Duração Reversibilidade Probabilidade 
Âmbito 

de 
Influência 

x3 
Imp. 

Ecológica 
x3 Magnitude x6 Significância 

Permanente Recuperável Certa Local   
Muito 
baixa   

Muito 
baixa   Baixa 

 
Destruição do Biótopo 
"Agrícola" 

Negativo 

10 5 10 1 3 1 3 1 6 2,5 

Permanente Recuperável Certa Local   
Muito 
baixa   

Muito 
baixa   Baixa 

 
Destruição do Biótopo 
"Florestal" 

Negativo 

10 5 10 1 3 1 3 1 6 2,5 

Permanente Recuperável Certa Local   Média   
Muito 
baixa   Baixa 

 
Destruição do Biótopo 
"Bosque Misto" 

Negativo 

10 5 10 1 3 5 15 1 6 3,3 

Permanente Recuperável Certa Local   
Muito 
baixa   

Muito 
baixa   Baixa 

 
Limpeza do terreno e 
movimentação de terras – 
ETAR 

 
Destruição do Biótopo 
"Vegetação ripícola" 

Negativo 
Negativo 

10 5 10 1 3 1 3 1 6 2,5 

Temporário Reversível Provável Local   Baixa   
Muito 
baixa   Muito Baixa 

 
Derrames de produtos 
tóxicos 

 
Alteração das 
características fisico-
químicas do solo 

Negativo 

1 1 5 1 3 2,5 7,5 1 6 1,6 

Temporário Recuperável Muito Provável Local   Baixa   
Muito 
baixa   Baixa 

Flora 

 
Movimentação de 
máquinas e veículos 
afectos à obra  

 
Destruição de espécies 
vegetais e compactação do 
solo 

Negativo 

1 5 7,5 1 3 2,5 7,5 1 6 2,0 
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Quadro 8.8.4 - Resumo dos impactes sobre a fauna originados durante a fase de construção  

 

  Acção geradora de impacte Impacte Sentido Duração Reversibilidade Probabilidade 
Âmbito 

de 
Influência 

x3 
Imp. 

Ecológica 
x3 Magnitude x6 Significância 

Permanente Recuperável Certa Local   
Muito 
baixa   

Muito 
baixa   Baixa 

 
Destruição do Biótopo 
"Agrícola" 

Negativo 
10 5 10 1 3 1 3 1 6 2,5 

Permanente Recuperável Certa Local   
Muito 
baixa   

Muito 
baixa   Baixa 

 
Destruição do Biótopo 
"Florestal" 

Negativo 
10 5 10 1 3 1 3 1 6 2,5 

Permanente Recuperável Certa Local   Média   
Muito 
baixa   Baixa 

 
Destruição do Biótopo 
"Bosque Misto" 

Negativo 
10 5 10 1 3 5 15 1 6 3,3 

Permanente Recuperável Certa Local   Média   
Muito 
baixa   Baixa 

Limpeza do terreno e 
movimentação de terras – 
ETAR 

 
Destruição do Biótopo 
"Vegetação ripícola" 

Negativo 
10 5 10 1 3 5 15 1 6 3,3 

Temporário Reversível Provável Local   Média   Baixa   Baixa Derrames de produtos 
tóxicos 

Acumulação de 
desperdícios tóxicos 
(contaminação do meio)  

Negativo 
1 1 5 1 3 5 15 2,5 15 2,7 

Temporário Reversível Provável Local   Baixa   
Muito 
baixa   Baixa 

Aumento da presença 
humana e do ruído 
associado às obras  

 
Perturbação das espécies 
faunísticas 

Negativo 
1 1 5 1 3 2,5 7,5 1 6 2,2 

Temporário Irreversível Provável Local   Baixa   
Muito 
baixa   Baixa Movimentação de máquinas 

e veículos afectos à obra 

Aumentos do risco de 
atropelamento de espécies 
(anfíbios e répteis) 

Negativo 

1 10 5 1 3 2,5 7,5 1 6 2,2 

Temporário Reversível Certa Local   Baixa   
Muito 
baixa   Baixa 

Eliminação da macrofauna 
bentónica Negativo 

1 1 10 1 3 2,5 7,5 1 6 1,9 

Fauna 

Construção do Emissário 

Suspensão de metais Negativo Temporário Recuperável Certa Local   Elevada   Baixa   Baixa 
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  Acção geradora de impacte Impacte Sentido Duração Reversibilidade Probabilidade 
Âmbito 

de 
Influência 

x3 
Imp. 

Ecológica 
x3 Magnitude x6 Significância 

pesados e compostos 
sulfatados, afectando as 
espécies aquáticas 1 5 10 1 3 7,5 22,5 2,5 15 3,8 
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8.8.3 Fase de Exploração 
 

O funcionamento da ETAR não deverá causar qualquer tipo de impacte sobre as 
comunidades florísticas identificadas na área de estudo. 

Durante a fase de exploração estima-se que haja uma melhoria significativa da 
qualidade ambiental, dado que uma parte dos efluentes que actualmente estão a ser 
lançados directamente para o rio Ave e para a zona costeira irão receber tratamento 
adequado. Este será um impacte positivo com significância moderada para os grupos 
faunísticos dependentes deste curso de água (Quadro 8.8.5). 

Importa contudo realçar que a manutenção das infraestruturas é essencial para 
garantir o bom funcionamento da ETAR e a inexistência de impactes negativos sobre 
as comunidades presentes na área de estudo. Embora muito improvável um 
funcionamento deficiente da ETAR poderá vir a afectar as comunidades bióticas 
presentes na zona adjacente à ETAR e contribuir para a degração da qualidade da 
água do rio Ave.  

Ainda durante esta fase não se espera que o ruído associado ao funcionamento da 
da ETAR e ao tráfego rodoviário para transporte de reagentes e lamas possa 
perturbar significativamente as espécies faunísticas ocorrentes no local.  
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Quadro 8.8.5 – Resumo dos impactes originados durante a fase de exploração sobre a fauna 

 

Acção geradora de 
impacte 

Impacte Sentido Duração Reversibilidade Probabilidade 
Âmbito 

de 
Influência 

x3 
Imp. 

Ecológica 
x3 Magnitude x6 Significância 

Permanente Reversível Certo Local   Elevada   Média   Moderada 

Tratamento eficaz do 
caudal afluente 

Melhoria da qualidade 
da água, com 
benefícios para todos 
os grupos faunísticos 
dependentes do 
estuário 

Positivo 
10 1 10 1 3 7,5 22,5 5 30 5,1 

Temporário Reversível Provável Local   Média   Baixa   Baixa Aumento do nível de 
ruído e incremento da 
actividade humana 

Pertubação das 
espécies de avifauna 
associadas ao local 

Negativo 
1 1 5 1 3 5 15 2,5 15 2,7 

Temporário Reversível Improvável Local   Elevada   Média   Baixa 

Fauna 

Tratamento ineficiente Eutrofização do meio Negativo 
1 1 1 1 3 7,5 22,5 5 30 3,9 

 

 

 



 

  
 
ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUAS RESIDUAIS DO AVE 
 
 

45316_EIA_MD_AMB-0001-VF_a 
227 

8.9 PAISAGEM 

8.9.1 Fase de Construção 

Os impactes negativos previstos para a fase de construção da ETAR do Ave são 
causados especificamente pela alteração da morfologia do terreno e do padrão do 
uso do solo, tanto devido à introdução de elementos exógenos à paisagem 
(provocados pela remodelação dos acessos já existentes, pela instalação do 
estaleiro de obra, pela utilização de maquinaria pesada, depósitos de materiais e de 
resíduos e os próprios elementos de construção) como às operações de desmatação 
(provocando a destruição do coberto vegetal existente, tanto ao nível florestal como 
agrícola). 

É nesta fase que ocorre um impacte mais directo ao nível da paisagem, 
principalmente, para as populações cujo raio de acção se situe na envolvente directa 
da ETAR, uma vez que, tanto a passagem de maquinaria pesada, como a 
construção de acessos para a obra, provocam uma alteração da dinâmica da 
paisagem associada a um incremento de movimento, ruído e desordem no local de 
construção. 

Os impactes negativos resultantes da fase de construção da ETAR são, no entanto, 
de reduzida magnitude e assumem um carácter temporário e reversível. 

8.9.2 Fase de Exploração 

Durante a fase de exploração, as infraestruturas que compõem a ETAR do Ave 
passarão a fazer parte integrante da paisagem existente e os impactes resultantes 
da sua presença dependerão essencialmente dos seguintes aspectos: 

� características do Projecto que determinam a maior ou menor integração das 
infra-estruturas na Paisagem; 

� características do meio receptor que determinam a amplitude visual do local do 
Projecto e existência de locais de concentração de potenciais observadores; 

� a qualidade visual da paisagem resultante da presença do Projecto. 

Relativamente ao primeiro aspecto referido e tendo em conta o Plano de Integração 
Paisagístico desenvolvido no âmbito do Projecto, considera-se que as estruturas 
construídas associadas à ETAR do Ave não constituirão elementos degradantes da 
paisagem actual. 
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No que respeita ao segundo aspecto mencionado importa efectuar uma análise de 
visibilidade do Projecto face às características do meio envolvente, permitindo no 
caso actualmente em estudo definir três níveis de influência visual mais ou menos 
distintos (Figura 8.9.1). 

No primeiro nível de influência mais directo, relativo às propriedades agrícolas 
anexas, o equipamento atinge o maior impacte uma vez que é visualizado a partir de 
todos os pontos incluídos nesta esfera de abrangência, alterando fortemente a actual 
imagem da paisagem.  

A segunda esfera de abordagem relativa à área considerada na análise, o impacte 
visual é considerado de grande magnitude uma vez que é praticamente visível a 
partir de todos os pontos com potenciais observadores. No entanto, a presença de 
manchas de eucaliptal e outras formações arbóreas, assim como a dispersão de 
edificado verificada neste nível de influência visual atenuam a significância deste 
impacte dada a maior capacidade de absorção da paisagem neste nível de 
aproximação. 

Dada a fisiografia da paisagem em análise pode, ainda, considerar-se um terceiro 
anel de influência referente ao desenvolvimento do Vale do Ave para poente, onde 
ainda persistem muitos pontos a partir dos quais se pode visualizar a nova infra-
estrutura. No entanto, apesar de esta última esfera de influência possuir uma grande 
preponderância para a análise visual associada à implantação deste equipamento, 
paradoxalmente acaba por representar o nível de influência onde o impacte visual 
assumirá uma menor magnitude. O menor significado do impacte associado a este 
nível de observação da paisagem justifica-se por uma maior capacidade de absorção 
da paisagem quando analisada a uma escala maior, existindo uma dispersão do 
olhar por diversos elementos que concorrem directamente com a volumetria do 
equipamento. Deste modo, e apesar de poder ser visualizada a uma grande distância 
na direcção poente, a ETAR acabará por se incluir no conjunto de volumetrias já 
presentes ao longo da envolvente do Vale do Ave. 

Finalmente, tendo em conta a qualidade da paisagem da região em que o Projecto 
se insere e as características construtivas do Projecto, considera-se que a presença 
da ETAR não contribuirá significativamente para a degradação da qualidade da 
paisagem na área de estudo. 

Face ao exposto conclui-se que a presença da ETAR do Ave acarretará impactes 
negativos significativos sobre a paisagem na área envolvente mais próxima do local 
da sua implantação, pela introdução de novos elementos construídos numa matriz de 
carácter eminentemente rural. Este impacte diminuirá de significado, passando a 
pouco significativo à medida que aumenta a abrangência visual do mesmo, uma vez 
que também aumenta a capacidade de absorção visual da paisagem. 
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8.10 PATRIMÓNIO 

8.10.1 Fase de Construção 

A fase de construção é considerada a mais lesiva para o factor ambiental património, 
uma vez que comporta um conjunto de intervenções e obras potencialmente 
geradoras de impactes genericamente negativos, definitivos e irreversíveis.  

Para a construção do Projecto em apreço será necessário proceder a um conjunto de 
acções tais como a remoção do coberto vegetal, a movimentação e revolvimento de 
terras, intrusões no subsolo associadas às escavações para implantação das novas 
infra-estruturas.  

O diagnóstico de impactes sobre o descritor não revelou situações críticas ou 
danosas, uma vez que não foram detectados sítios, estruturas ou monumentos na 
área de estudo e não sendo por isso expectáveis impactes com significado nesta 
fase.  

No entanto, na área de implantação da ETAR foi identificado um vazadouro de 
materiais de construção tradicionais, resultantes da demolição de edifícios 
aparentemente rústicos. Apesar de não terem sido identificados vestígios que 
indiciem relevância arqueológica, também não se observou a presença de material 
contemporâneo. Assim, deverá ser verificada em fase de acompanhamento 
arqueológico da obra a remoção dos materiais e analisada a sua eventual 
correspondência a contextos no subsolo, para que se possa aferir adequadamente a 
existência ou não de potencial arqueológico no local e implementar as medidas de 
minimização de impactes necessárias. 

Reconhece-se genericamente e ao longo de toda a área em estudo a existência de 
diversos muros de divisão de propriedade, de cronologia indeterminada, mas muito 
provavelmente contemporânea, associados à ocupação agrícola da zona. O impacte 
resultante da necessidade de promover demolições de algumas destas estruturas 
será directo, negativo e muito pouco significativo, dado o reduzido valor patrimonial 
em causa. 

8.10.2 Fase de Exploração 

Durante a fase de exploração não se encontra prevista a ocorrência de impactes no 
património arqueológico, arquitectónico e etnográfico. Para esta conclusão contribui 
o facto dos impactes decorrentes da fase de construção inviabilizarem a conservação 
de vestígios arqueológicos, uma vez que as intervenções no subsolo implicam a 
destruição de eventuais estruturas e estratigrafias existentes. 
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8.11 ASPECTOS SÓCIO-ECONÓMICOS 

8.11.1 Fase de construção 

A construção da ETAR implicará a desmatação de cerca de 3,35 ha de eucaliptos, 
afectando apenas residualmente (0,49 ha) de uma parcela agricultada que se situa 
na envolvente da área de implantação desta infra-estrutura. De salientar que se 
prevê que o estaleiro seja montado no interior do perímetro da área de implantação. 
Assim, o impacte associado a esta acção será muito pouco significativo.  

As actividades previstas de desmatação, limpeza do terreno e de escavação 
associadas à fase de construção da ETAR implicarão a realização de transportes de 
materiais em veículos pesados (19 m3 de capacidade). A relação do movimento de 
camiões previsível é a seguinte: 

• Desflorestação de cerca de 3,35 ha ocupados com eucaliptos, traduzindo-se em 
cerca de 2 a 3 transportes/hora durante 1 a 2 semanas. 

• Cerca de 9.216 m3 de terras de limpeza, representando um número médio de 22 
transportes diários durante um período de aproximadamente 1 mês. 

• Cerca de 10.224 m3 de terras sobrantes, estimando-se cerca de 4 transportes 
diários durante um período de aproximadamente 6 meses. 

O movimento de camiões processar-se-á através da EM 528-1 em direcção a destino 
final apropriado, a seleccionar pelo Dono de Obra e pela Fiscalização durante a fase 
de construção. Face ao movimento de camiões estimado para a fase de construção 
prevê-se que haja um impacte negativo, directo, temporário, de baixa magnitude e 
pouco significativo sobre as povoações atravessadas pelas vias utilizadas, 
nomeadamente Souto de Cima, Mourão e Corgo. Os principais impactes previsíveis 
prendem-se com a emissão de poeiras e ruído e com a degradação dos pavimentos 
como resultado da circulação dos veículos pesados. O aumento do número de 
veículos pesados que circulará nesta via durante a execução da obra poderá 
também originar um maior congestionamento na circulação rodoviária. 

A construção da ETAR implicará a utilização de maquinaria pesada e tráfego de 
veículos para transporte de pessoas, materiais e equipamentos. A faixa média de 
influência ruidosa gerada pelos trabalhos durante a fase de construção atinge um 
envolvente de 150 a 200 m em torno dos locais reservados à execução da obra. De 
referir que os lugares mais próximos do local de implantação da ETAR são Tougues, 
a cerca de 375 m, e Povoação, a cerca de 625 m. Face à distância do local da obra e 
ao facto do acesso à área de intervenção se fazer exteriormente a estes 
aglomerados, considera-se que as populações e as actividades aí instaladas não 
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sofrerão impactes negativos significativos, nomeadamente no que respeita à emissão 
de poeiras e de ruído.   

A construção da ETAR poderá envolver cerca de 50 a 60 trabalhadores (este é o 
valor estimado para a situação de maior intensidade de trabalho durante a fase de 
construção), durante um período de 18 meses, traduzindo-se num impacte positivo, 
directo, temporário, pouco significativo e de baixa magnitude a nível local se a mão-
de-obra for contratada na região.  

No caso da mão-de-obra ser contratada no exterior, prevê-se um incremento do 
comércio de produtos alimentares e dos serviços de restauração nos locais mais 
próximos da obra, nomeadamente na freguesia de Tougues, traduzindo-se num 
impacte positivo, indirecto, temporário, pouco significativo e de baixa magnitude. 

Para aceder ao local definido para a ETAR do Ave será remodelado um caminho 
existente com uma extensão de cerca de 1.001 m, que efectuará a ligação entre a 
ETAR e a EM 528-1 e posteriormente com a A3. As obras de remodelação a efectuar 
implicarão o alargamento da via e a beneficiação do pavimento, não sendo 
expectável a afectação de edificações.  

8.11.2 Fase de exploração 

A entrada em funcionamento da ETAR do Ave permitirá servir no horizonte temporal 
do projecto (2036) uma população de cerca de 257.557 habitantes equivalentes. A 
ETAR irá servir a população residente da totalidade das freguesias do concelho de 
Vila do Conde, de 9 freguesias do concelho de Póvoa de Varzim (A-Ver-o-Mar, 
Aguçadoura, Amorim, Argival, Balazar, Beiriz, Póvoa do Varzim, Rates e Terroso) e 
de 2 freguesias do concelho da Trofa (Alvarelhos e Guidões). O impacte resultante 
será positivo, directo, permanente, de elevada magnitude e muito significativo. 

A implementação do Projecto contribuirá para uma melhoria significativa da 
qualidade geral do ambiente da Bacia Hidrográfica do Ave, em particular das linhas 
de água contaminadas por efluentes industriais e domésticos, nomeadamente do rio 
Ave, directamente interessado pelo Projecto, reflectindo-se numa melhoria da 
qualidade de vida da população residente e com repercussões positivas também ao 
nível económico através da melhoria da qualidade da água captada pelas indústrias 
e utilizada nos respectivos processos produtivos. Os impactes decorrentes serão 
positivos, directos e indirectos, permanentes, de elevada magnitude e muito 
significativos. 

No que se refere à ETAR do Ave, é expectável que, à semelhança do funcionamento 
de outras ETAR abrangidas pela Águas do Ave, existam 6 operadores permanentes 
que asseguram o funcionamento diário das instalações, por períodos de 24 horas. O 
impacte esperado ao nível do emprego será positivo, mas pouco significativo. 
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Nesta fase é expectável o aumento do número de veículos pesados em circulação na 
rede viária local, estando relacionado com o transporte de lamas produzidas pela 
ETAR. Estima-se que no ano horizonte de Projecto a produção diária de lamas seja 
de aproximadamente 43 m3/d. Considerando que o transporte deste material será 
efectuado em veículos pesados com 19 toneladas de capacidade de carga, estima-
se que seja necessário efectuar, em termos médios, 3 transportes diários. Face ao 
acréscimo do movimento de camiões associado ao transporte de lamas é expectável 
um impacte negativo, directo, permanente, de baixa magnitude e muito pouco 
significativo.  

Nesta fase ocorrerão emissões de compostos odoríferos resultantes do processo de 
tratamento das águas residuais, assim como a emissão de óxidos de azoto e dióxido 
de enxofre associado à instalação de cogeração que utilizará como combustível o 
biogás produzido na digestão anaeróbia de lamas. No entanto, tendo em conta os 
resultados identificados na avaliação de impactes na qualidade do ar, não se 
perspectiva a afectação da qualidade de vida das populações situadas na envolvente 
à ETAR associada a estas emissões.  

8.12 ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO 

8.12.1 Fase de Construção 

Na fase de construção não são expectáveis impactes significativos sobre os modelos 
de ordenamento vigentes nos instrumentos de gestão territorial em eficácia. Os 
principais impactes sobre o ordenamento do território decorrem do facto da totalidade 
da área de implantação da ETAR incidir em áreas sujeitas ao regime da RAN. A área 
de RAN afectada pela ETAR é de cerca de 3,84 ha, a que acresce mais cerca de 
673,98 m2 de área de RAN afectada pelo emissário. 

Ainda no que respeita ao emissário, é expectável a afectação de cerca de 507,80 m2 
de área de REN e de áreas abrangidas pelo Domínio Público Hídrico. 

Os trabalhos de remodelação do acesso à ETAR implicarão a afectação de 
7.704,33 m2 de área de RAN e de 4.133,5 m2 de REN. 

Como já referido na Caracterização da Situação de Referência, a RAN, instituída 
pelo Decreto-lei n.º 196/89 de 14 de Junho, alterado pelos Decreto-Lei n.º 274/92 de 
12 de Dezembro e Decreto-Lei n.º 278/95 de 25 de Outubro, tem como objectivo 
defender as áreas de maior potencialidade agrícola, ou que foram objecto de 
importantes investimentos destinados a aumentar a sua capacidade produtiva. Em 
consequência, encontram-se genericamente integrados em espaços classificados ao 
abrigo do regime da RAN os solos cuja classificação em termos de capacidade de 
uso seja A, B ou Ch.  
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Assim, segundo imperativos legais, nos solos classificados ao abrigo do regime da 
RAN estão proibidas todas as acções que destruam ou diminuam as suas 
potencialidades agrícolas. Caso seja concedido o estatuto de Interesse Público ao 
Projecto em análise, o mesmo poderá integrar-se no regime de excepções, ao abrigo 
do qual a ETAR poderá ser implantada, mediante a obtenção de parecer favorável a 
um pedido de utilização não agrícola às Entidades competentes. 

Relativamente ao regime da REN legalmente aprovado, este foi instituído pelo 
Decreto–Lei n.º 93/90, de 19 de Março, posteriormente alterado pelo Decreto-Lei n.º 
316/90, de 19 de Outubro, pelo Decreto-Lei n.º 213/92, de 12 de Outubro, pelo 
Decreto-Lei n.º 79/95, de 20 de Abril, e mais recentemente pelo Decreto-Lei n.º 
180/2006, de 6 de Setembro, e pela Declaração de Rectificação n.º 76/2006, de 6 de 
Novembro. 

A REN integra a estrutura biofísica básica e diversificada, cujo objectivo é possibilitar 
a exploração dos recursos e a utilização do território com salvaguarda de 
determinadas funções e potencialidades, de que dependem o equilíbrio e a estrutura 
biofísica das regiões, bem como a permanência de muitos dos seus valores 
económicos, sociais e culturais.  

De acordo com a legislação em vigor, nas áreas incluídas em REN estão proibidas 
operações de loteamento, obras de urbanização, construção de edifícios, obras 
hidráulicas, vias de comunicação, aterros, escavações e destruição do coberto 
vegetal. Constituem excepção as acções insusceptíveis de prejudicar o equilíbrio 
ecológico nas áreas integradas na REN identificadas no anexo IV do Decreto-Lei n.º 
180/2006, de 6 de Setembro, nos termos previstos no anexo V do mesmo diploma, 
sujeitas a: a) autorização da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional 
competente, nos casos previsto no anexo IV; b) comunicação prévia à Comissão de 
Coordenação e Desenvolvimento Regional competente, nos casos previstos no 
anexo IV.  

Cabe referir que a tipologia do Projecto em análise encontra-se prevista no anexo IV 
do referido diploma, sendo referido que a pretensão de construção da ETAR pode 
ser autorizada desde que cumpra cumulativamente os seguintes requisitos: a) Não 
exista alternativa de localização económica e tecnicamente viável em áreas não 
integradas na REN; b) Seja justificada a necessidade de execução das infra--
estruturas. 

Integram-se ainda no regime de excepções ao disposto no ponto 1 do Artigo 4.º do 
Decreto-Lei n.º 180/2006, de 6 de Setembro, a realização de acções de interesse 
público como tal reconhecido por despacho conjunto do membro do Governo 
responsável pela área do ambiente e ordenamento do território e do membro do 
Governo competente em razão da matéria. 



 

  
 
ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUAS RESIDUAIS DO AVE 
 
 

45316_EIA_MD_AMB-0001-VF_a 
234 

No que concerne ao Domínio Público Hídrico, cabe referir que o mesmo encontra-se 
legalmente definido pelo Decreto-Lei n.º 468/71, de 5 de Novembro, o qual foi 
alterado, no que concerne a aspectos específicos, pelos seguintes diplomas: 
Decreto-Lei n.º 53/74, de 15 de Fevereiro, Decreto-Lei n.º 89/87, de 26 de Fevereiro, 
Decreto-Lei n.º 70/90, de 2 de Março e Lei n.º 62/93, de 20 de Agosto e Decreto-Lei 
n.º 46/94, de 22 de Fevereiro. 

Segundo o Decreto-Lei n.º 468/71, de 5 de Novembro, entende-se por Domínio 
Público Hídrico os leitos das águas do mar, correntes de água, lagos e lagoas, bem 
como as respectivas margens e zonas adjacentes. 

Com esta legislação pretende-se definir o regime de bens do Domínio Público 
Hídrico, bem como as faixas de interferência (no caso das linhas de água 
identificadas no corredor em estudo a faixa relativa ao Domínio Público Hídrico é de 
10 m) e a necessidade de sujeitar a parecer, pela entidade que superintende a 
gestão do Domínio Público Hídrico, qualquer intervenção nesses espaços. 

Face ao exposto, considera-se que o impacte é negativo, directo, permanente, de 
baixa magnitude e pouco significativo em virtude da área de maior afectação de 
RAN, correspondente à área de implantação da ETAR, estar ocupada por um 
povoamento de eucaliptos e não por ocupação agrícola de regadio como sucede nas 
parecelas vizinhas. 

8.12.2 Fase de exploração 

Na fase de exploração da ETAR não são esperados impactes ao nível do 
Ordenamento do Território. 
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8.13 QUALIDADE DO AR 

8.13.1 Fase de construção 

Durante o período de construção da ETAR do Ave, é expectável a ocorrência de 
emissões de poluentes directamente relacionadas com as diversas actividades de 
construção, nomeadamente, com o transporte de materiais e a movimentação de 
máquinas e equipamentos. 

Estima-se que o movimento de camiões varie entre 10 e 22 transportes por dia, em 
função da fase da obra, o que produzirá emissões características do tráfego de 
veículos pesados, nomeadamente monóxido de carbono, óxidos de azoto e 
compostos orgânicos voláteis, o que se traduzirá num impacte negativo e pouco 
significativo considerando a carga mássica de poluentes emitida diariamente. 

No que diz respeito ao estaleiro a instalar e à área a intervencionar, os problemas de 
poluição atmosférica decorrentes do seu funcionamento estão fundamentalmente 
relacionados com as emissões de poeiras. Tendo em conta o afastamento do local 
de implantação do Projecto às habitações mais próximas, prevê-se que também 
neste caso os impactes associados à dispersão de poeiras seja negativo e muito 
pouco significativos atendendo ao carácter temporário dos trabalhos e à frequência 
de ocorrência deste efeito. 

8.13.2 Fase de exploração 

8.13.2.1 Considerações iniciais 

Durante a fase de exploração da ETAR do Ave prevê-se a ocorrência de emissões 
para a atmosfera a partir do sistema de cogeração a biogás que será implementado 
para suprir parte das necessidades energéticas da ETAR, e do sistema de 
desodorização de gases cuja eficiência de remoção de compostos odoríferos na 
corrente de ar a tratar variará entre 99 e 85 % em função do tipo de poluente a 
remover. 

Assim para se avaliar os impactes resultantes das emissões de poluentes 
atmosféricos associados ao funcionamente da ETAR foram estimadas as emissões 
das diversas fontes e enquadradas na legislação actualmente em vigor em termos de 
emissões (Portaria nº 286/93 de 12 de Março). Adicionalmente foi efectuada a 
simulação da dispersão de NOX na atmosfera a partir da unidade de cogeração, 
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comparando os resultados obtidos com os limites legais de qualidade do ar definidos 
no Decreto-Lei nº 111/2002, de 16 de Abril. 

No caso particular da emissão de compostos odoríferos foram efectuadas 
simulações da dispersão de poluentes para o ácido sulfídrico e metilmercaptanos. Os 
resultados das simulações foram comparados com os limites de reconhecimento do 
odor destes compostos para o sistema olfactivo humano, com a finalidade de 
detectar possíveis situações de incomodidade face aos níveis de odor. 

8.13.2.2 Dados meteorológicos utilizados nas simulações 

Os dados meteorológicos utilizados nas simulações efectuadas reportam-se ao ano 
2006 e à Estação Meteorológica de Parada. Nestas condições foi considerada uma 
série horária de dados de vento – direcção e velocidade. 

No que respeita à temperatura do ar foi utilizada a variação mensal medida na 
estação meteorológica de Santo Tirso, uma vez que esta variável não é determinada 
na estação de Parada.  

Para a série anual considerada importa realçar a elevada incidência de ventos 
calmos que se associam a situações quer de grande instabilidade, quer a situações 
de extrema estabilidade atmosférica. 

Para além dos dados referidos, foram ainda necessários dados horários da altura de 
camada de mistura e da classe de estabilidade. Para tal, foi desenvolvido um 
algoritmo que calcula a classes de estabilidade com base na classificação de 
Pasquill-Gifford, tal como se apresenta no Quadro 8.13.1, e obteve-se a altura de 
camada de mistura como função da classe de estabilidade determinada. 

Quadro 8.13.1 – Categorias de estabilidade atmosférica de Pasquill- Gifford 

DIA (Insolação) NOITE Velocidade 
do vento a 
10 m (m/s) forte moderada fraca 

Nebulosidade 
> 4/8 

Nebulosidade 
< 3/8 

< 2 A A – B B --- --- 

2 – 3 A – B B C E F 

3 – 5 B B – C C D E 

5 – 6 C C – D D D D 

>6 C D D D D 
A – muito instável; B – Instável; C – Moderadamente instável; D – Neutra; E – Moderadamente estável; F – Estável. 

Neste estudo, tal como na maioria dos casos, não foi possível utilizar dados de 
insolação ou de nebulosidade de modo a melhor determinar as classes de 
estabilidade e respectivos coeficientes de dispersão. Assim, o critério utilizado na 
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definição das classes de estabilidade teve em conta a hora do dia e a velocidade do 
vento, admitindo em termos de escolha a classe de estabilidade mais desfavorável, 
ou seja, no sentido de maior estabilidade atmosférica. 

Em termos das classes de estabilidade pode dizer-se que no ano analisado 
predominam as classes de estabilidade A e E (cerca de 30 % e 39 %, 
respectivamente) correspondente a condições de elevada instabilidade ou 
estabilidade atmosférica, associada a condições de vento fraco, seguindo-se as 
classes de estabilidade D e B correspondente a situações neutras e ligeiramente 
instáveis, respectivamente. 

No caso da altura da camada de mistura, não foi possível utilizar dados de 
radiossondagem para determinar a altura das camadas de inversão térmica, nem se 
dispõe de informação meteorológica determinada a duas alturas que permita 
determinar a velocidade tangencial e assim determinar a altura da camada de 
mistura resultante de efeitos mecânicos. Assim, utilizaram-se valores que se podem 
considerar típicos, de acordo com a hora do dia e a respectiva classe de 
estabilidade. 

De acordo com as diversas condições atmosféricas, os parâmetros de estabilidade 
variam entre a classe de estabilidade A e altura de camada de mistura de 1 500 m 
até a classe de estabilidade F e altura de camada de mistura de 50 m. 

8.13.2.3 Modelo de dispersão utilizado nas simulações 

A estimativa das concentrações ao nível do solo foi realizada recorrendo ao modelo 
matemático de dispersão de poluentes ISC - ST (Industrial Source Complex - Short 
Term) [Wackter e Foster, 1986], desenvolvido originalmente para a EPA 
(Environmental Protection Agency), que permite incluir na simulação os efeitos da 
orografia bem como do tipo de superfície do terreno. 

Este modelo gaussiano permite simular a dispersão de poluentes na atmosfera, 
considerados não reactivos, em terreno liso ou ligeiramente acidentado tendo já sido 
aplicado a casos nacionais. 

No caso dos modelos Gaussianos, o factor de precisão que lhes está associado é 
um factor de 25, aspecto este que será é considerado na análise das concentrações 
fornecidas pela simulação. 

Para a utilização do modelo, foi efectuado um levantamento altimétrico, em malha 
cartesiana regularmente espaçada, com pontos de cálculo a cada 0,25 km sendo o 
domínio total da simulação de 4x3 km, envolvendo os aglomerados populacionais 

                                                 
5
 Factor de precisão de 2 - as concentrações reais situar-se-ão numa faixa compreendida entre metade e o dobro do 

valor obtido nas simulações. 
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mais próximos do local previsto para a implantação da ETAR. A cada ponto da malha 
fez-se corresponder um receptor, tendo-se obtido 221 pontos, para os quais foram 
estimadas as concentrações de poluentes ao nível do solo (NOX e compostos 
odoríferos).  

8.13.2.4 Central de cogeração 

Tendo em conta os elementos disponíveis no Projecto, prevê-se que o biogás 
produzido nos digestores anaeróbios de lamas, cujo poder calorífico será de cerca de 
6 kWh/Nm3, seja queimado numa central de cogeração (dois grupos co-geradores) a 
uma taxa de 312 Nm3/h durante 16 horas por dia. 

A queima de biogás neste tipo de instalações produz como principais emissões a 
avaliar as de NOX, sendo residuais as emissões de SO2 e CO (admitindo uma boa 
eficiência de queima e um conteúdo residual de compostos com enxofre no biogás 
produzido). Assim, para avaliar as emissões originadas pelo sistema de cogeração 
importa reter a estimativa das emissões foram estimadas as emissões de NOX tendo 
em conta os factores de emissão para este tipo de fontes constantes do CORINAIR 
Emission Inventory Guidebook (2006). 

Assumindo os seguintes elementos base: 

� factor de emissão de NOX -  88 g /GJ 

� Consumo de biogás – 312 Nm3/h 

� Poder calorífico do biogás – 6 kWh/Nm3 (21,6 MJ/Nm3) 

Estima-se que a emissão de NOX resultante seja de 593,12 g NOX/h a que 
corresponderá uma emissão anual de 2.952 ton /ano. 

Admitindo que para o tipo de fonte em causa o caudal volumétrico de emissão será 
de cerca de 15.600 Nm3/h (para uma velocidade de saída de gases de exaustão de 
15 m/s, um diâmetro das condutas de 700 mm e uma temperatura de saída de gases 
de exaustão de 363 ºK e altura das chaminés de 10 m), a emissão prevista de NOX 
ascende a 38 mg/Nm3, valor este bastante inferior ao limite de emissão de 
aplicação geral (1.500 mg/Nm3) para NOX) fixado na Portaria nº 286/93 de 12 de 
Março que actualmente se mantém em vigor. 

Tendo por base as características da fonte emissora foi efectuada a simulação da 
dispersão de NOX, para um ano completo de dados meteorológicos horários 
(direcção e velocidade do vento) medidos na Estação Meteorológica de Parada (ano 
de 2006). Analisando os resultados apresentados pelo modelo constacta-se que a 
concentração máxima horária obtida em termos de NOX dentro do domínio de 
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simulação é de 9,5 µg/m3, valor bastante inferior aos limites estabelecidos pelo 
Decreto-Lei nº 111/2002 de 16 de Abril (200 µg/m3 que não podem ser 
ultrapassados mais do que 18 horas em cada ano civil). 

Nestas circunstâncias considera-se que os impactes na qualidade do ar induzidos 
pela instalação de cogeração são negativos muito pouco significativos. 

8.13.2.5 Unidade de desodorização 

Tal como referido no capítulo 5 – Descrição do Projecto, todos os órgãos e locais 
susceptíveis de produzir odores, nomeadamente a zona da elevação inicial, obra de 
entrada, a sala de tratamento preliminar e tratamento de lamas, os decantadores 
primários, os espessadores gravíticos, os tanques de armazenamento de lamas 
mistas e digeridas e os silos de lamas desidratadas serão devidamente confinados e 
servidos por uma rede de ventilação que conduz o ar viciado para tratamento de 
desodorização constituído por um processo de lavagem química em 3 estágios. Na 
1ª etapa de tratamento utilizar-se-á ácido sulfúrico, na 2ª etapa prevê-se a adição de 
peróxido de hidrogénio e na 3ª etapa será adicionado hidróxido de sódio. 

A utilização deste sistema permitirá obter um efluente gasoso capaz de cumprir os 
objectivos de qualidade previamente definidos para os compostos odoríferos mais 
cumunmente emitidos neste tipo de infra-estruturas e que a seguir se apresentam no 
Quadro 8.13.2. 

Quadro 8.13.2 – Objectivos de qualidade à saída do sistema de desodorização 

Compostos odoríferos 
Valores à saída do sistema 
de desodorização (mg/Nm3) 

Ácido Sulfídrico (H2S) 1 

Metilmercaptanos (CH3SH) 0,5 

Amoníaco (NH3) 10 

Para este sistema de desodorização de gases as características de exaustão dos 
gases tratados são as seguintes: 

� Caudal volumétrico dos gases de exaustão – 64 000 m3/h 

� Diâmetro de saída dos gases – 1.300 mm; 

� Temperatura dos gases de exaustão – 298 ºK; 

� Altura da chaminé – 11 m. 
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Tendo em conta as características das emissões já descritas e com o objectivo de 
identificar áreas críticas em termos da presença odores, decorrentes do 
funcionamento da ETAR do Ave, foram efectuadas simulações da dispersão de H2S 
e metilmercaptanos à escala local para as condições meteorológicas determinadas 
na Estação Meteorológica de Parada. 

Através do modelo de simulação foram obtidos os valores médios horários das 
concentrações ao nível do solo para H2S e metilmercaptanos para cada uma das 
horas de simulação, para cada um dos pontos receptores.  

A partir dos valores calculados foram determinados os máximos das concentrações 
horárias de H2S e metilmercaptanos em cada um dos 221 pontos do domínio de 
simulação, tendo estes valores sido comparados com os limites de reconhecimento 
de odor para cada um dos compostos considerados (0,0047 ppm para H2S e 0,0010 
ppm para metilmercaptanos).  

De acordo com os resultados fornecidos pelas simulações efectuadas verifica-se 
que: 

• Para o composto H2S o valor horário máximo encontrado corresponde a 0,67 
ppb (cerca de 6 vezes inferior ao limite de reconhecimento de odor 
estabelecido para este composto). 

• Para metilmercaptanos o valor horário máximo encontrado corresponde a 
0,24 ppb (cerca de 4 vezes inferior ao limite de reconhecimento de odor 
estabelecido para este composto). 

No Desenho 28 do Anexo III – Desenhos do EIA apresenta-se o padrão de 
distribuição das concentrações máximas de H2S ao nível do solo previstas por 
intermédio das simulações efectuadas. 

Com base nos resultados obtidos constact-se que não são expectáveis incómodos 
nas populações situadas na área envolvente à ETAR, originados por concentrações 
de odor reconhecíveis, uma vez que as concentrações máximas encontradas são 
baixas e inferiores aos limites de reconhecimento do odor. Assim, considera-se que 
os impactes negativos associados à emissão de compostos odoríferos são muito 
pouco significativos ou mesmo negligenciáveis. 
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8.14 RUÍDO 

8.14.1 Considerações iniciais 

Devido às características específicas da fase de construção, nomeadamente a 
existência de um grande número de fontes de ruído cuja localização no espaço e no 
tempo é difícil determinar com rigor, é usual efectuar apenas uma abordagem 
quantitativa genérica do impacte ambiental nesta fase, tendo por base o estatuído 
legalmente no que concerne à emissão sonora de equipamentos para uso no 
exterior. 

Devido às características específicas da fase de exploração, nomeadamente a 
habitual existência de dados do projecto, é usual efectuar uma abordagem 
quantitativa específica dos impactes ambientais, para esta fase, tendo por base 
modelos adequados de previsão dos níveis sonoros. 

Apresentam-se, no Anexo VI, os critérios utilizados na avaliação dos impactes sobre 
o ambiente sonoro. 

8.14.2 Fase de Construção 

Tendo em conta os equipamentos usualmente utilizados na realização de obras de 
construção de infra-estruturas similares ao Projecto em avaliação neste estudo, 
indicam-se, no Quadro 8.14.1, as distâncias correspondentes aos Níveis Sonoros 
Contínuos Equivalentes, Ponderados A, de 65 dB(A), 55 dB(A) e 45 dB(A), 
considerando fontes pontuais, um meio de propagação homogéneo e quiescente, e 
os valores limite de potência sonora estatuídos no anexo V do Decreto-Lei n.º 
221/2006, de 8 de Novembro. 
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Quadro 8.14.1- Distâncias correspondentes a LAeq de 65 dB(A), 55 dB(A) e 45 dB(A) (fase de 
construção) 

Distância à fonte [m] 
Tipo de equipamento 

P: potência instalada efectiva (kW); 
Pel: potência eléctrica (kW); 
m: massa do aparelho (kg); 

L: espessura transversal de corte 
(cm) LAeq =65 LAeq =55 LAeq =45 

Compactadores (cilindros vibrantes, 
placas vibradoras e apiloadores 

vibrantes) 

P≤8 
8<P≤70 
P>70 

40 
45 

>46 

126 
141 

>146 

398 
447 

>462 

Dozers, carregadoras e escavadoras-
carregadoras, com rasto contínuo 

P≤55 
P>55 

32 
>32 

100 
>102 

316 
>322 

Dozers, carregadoras e escavadoras-
carregadoras, com rodas; dumpers, 

niveladoras, compactadores tipo 
carregadora, empilhadores em consola 
c/ motor de combustão, gruas móveis, 

compactadores (cilindros não vibrantes), 
espalhadoras-acan«badoras, fontes de 

pressão hidráulica 

P≤55 
P>55 

25 
>26 

79 
>81 

251 
>255 

Escavadoras, monta-cargas, guinchos 
de construção, motoenxadas 

P≤15 
P>15 

10 
>10 

32 
>31 

100 
>99 

Martelos manuais, demolidores e 
perfuradores 

m≤15 
15<m≤30 
m>30 

35 
≤52 
>65 

112 
≤163 
>205 

355 
≤516 
>649 

Gruas-torres - - - - 

Grupos electrogéneos de soldadura e 
potência 

Pel≤2 
2<Pel≤10 
Pel>10 

≤12 
≤13 
>13 

≤37 
≤41 
>40 

≤116 
≤130 
>126 

Compressores P≤15 
P>15 

14 
>15 

45 
>47 

141 
>147 

Corta-relva, corta-erva, corta-bordaduras 

L≤50 
50<L≤70 

70<L≤120 
L>120 

10 
16 
16 
28 

32 
50 
50 
89 

100 
158 
158 
282 

 

Dependendo do número de equipamentos a utilizar – no total e de cada tipo – e dos 
obstáculos à propagação sonora, entre a zona de obra e os receptores com 
sensibilidade ao ruído, os valores apresentados no Quadro 8.14.1 podem aumentar 
ou diminuir significativamente. De qualquer forma é expectável que a menos de 10 
metros da obra o nível sonoro contínuo equivalente, ponderado A, seja superior a 65 
dB(A), e a menos de 100 metros seja superior a 45 dB(A). 

O ambiente sonoro actual na proximidade do local previsto para a ETAR do Ave, 
varia entre o Pouco e o Moderadamente perturbado (Lden ≈ 45 a 58 dB(A); LAeq 
(Noite) ≈ 38 a 54 dB(A)). Considerando que na ausência da implantação da ETAR 
em análise esses níveis sonoros se manterão, é expectável a ocorrência de Impactes 
Temporários, Directos, Prováveis, Reversíveis, Abrangência Reduzida, Negativos de 
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Magnitude Reduzida e Pouco Significativos (em zonas Moderadamente Perturbadas) 
ou de Magnitude Moderada a Elevada e Pouco Significativos (em zonas Pouco 
Perturbadas), nas zonas com sensibilidade ao ruído situadas na proximidade das 
frentes de obra. 

Nas zonas com sensibilidade ao ruído mais afastadas das frentes de obra, prevê-se 
que: 

� Nas zonas mais afastadas das vias de acesso de camiões à obra são 

expectáveis Impactes Temporários, Directos/Indirectos, Prováveis, Reversíveis, 

Abrangência Reduzida, Negativos de Magnitude Reduzida e Muito Pouco 

Significativos. 

� Nas zonas mais próximas das vias de acesso de camiões à obra, os Impactes 

Indirectos dependem da relação entre o volume de pesados afectos à obra (p) e 

o tráfego característico das respectivas vias (v), considerando-se: 

• Impactes Temporários, Indirectos, Prováveis, Reversíveis, Abrangência 

Reduzida, Negativos de Magnitude Reduzida e Pouco Significativos: 

� Período Diurno: p/v ≤  0.2 (20%) 

� Período do Entardecer: p/v ≤ 0.15 (15%) 

� Período Nocturno: p/v ≤ 0.1 (10%) 

• Impactes Temporários, Indirectos, Prováveis, Reversíveis, Abrangência 

Reduzida, Negativos de Magnitude Moderada e Pouco Significativos: 

� Período Diurno: p/v ≤ 0.9 (90%) 

� Período do Entardecer: p/v ≤ 0.5 (50%) 

� Período Nocturno: p/v ≤ 0.3 (30%) 

• Impactes Temporários, Indirectos, Prováveis, Reversíveis, Abrangência 

Reduzida, Negativos de Magnitude Elevada e Pouco Significativos: 

� Período Diurno: p/v > 0.9 (90%) 

� Período do Entardecer: p/v > 0.5 (50%) 

� Período Nocturno: p/v > 0.3 (30%) 
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É ainda de salientar o facto do carácter transitório da fase de construção, ser 
usualmente melhor tolerado pelas populações, e em certa medida a legislação não 
estabelecer valores limites a verificar. 

8.14.3 Fase de Exploração 

A prospectiva dos níveis sonoros na zona envolvente à ETAR do Ave foi efectuada, 
para a fase de exploração, mediante construção de um modelo 3D do local, por 
recurso ao programa informático Cadna A. Estudaram-se dois cenários possíveis de 
emissão sonora: um com uma emissão sonora de 60 dB(A)/m2 e outro com uma 
emissão sonora de 80 dB(A)/m2. 

Ilustra-se na Figura 8.14.1, o aspecto 3D do modelo criado e no Anexo VI - Ruído, 
uma breve descrição do programa informático e os Dados de Base utilizados na 
modelação. 

 

 

Figura 8.14.1 - Aspecto 3D da modelação da futura ETAR do Ave 
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8.14.3.1 Ruído Particular Futuro 

Com base no modelo 3D referido e nos parâmetros de base descritos no Anexo VI - 
Ruído, foram prospectivados os Níveis Sonoros Contínuos Equivalentes, Ponderados 
A, do Ruído Particular, nas zonas acusticamente sensíveis já identificadas na 
situação de referência e apresentadas no Desenho 27 do Anexo III – Desenhos do 
EIA. 

Apresentam-se, no Quadro 8.14.2, os níveis sonoros prospectivados para a ETAR do 
Ave. Ainda que o software produza resultados com décimas de dB, esses valores 
foram arredondados à unidade, devido às incertezas intrínsecas e extrínsecas da 
modelação. 

Quadro 8.14.2- Ruído Particular previsto para a ETAR do Ave 

LAeq(Par.)[dB(A)] 

Emissão sonora 60 dB(A)/m2 Emissão sonora 80 dB(A)/m2 Rec. 
Período 
Diurno 

Período 
Entardecer 

Período 
Nocturno 

Lden 
Período 
Diurno 

Período 
Entardecer 

Período 
Nocturno 

Lden 

R01a 28 29 29 35 48 49 49 55 
R01b 29 29 30 36 49 49 50 56 
R01c 30 30 31 37 50 50 51 57 
R02a 29 29 30 36 49 49 50 56 
R02b 29 30 31 37 49 50 51 57 
R02c 28 28 29 35 48 48 49 55 
R03a 33 34 34 40 53 54 54 60 
R03b 34 35 36 42 54 55 56 62 
R03c 28 28 29 35 48 48 49 55 
R03d 26 27 28 34 46 47 48 54 
R04a 28 29 29 35 48 49 49 55 
R04b 26 27 28 34 46 47 48 54 
R05a 28 29 30 36 48 49 50 56 
R05b 31 32 32 38 51 52 52 58 
R05c 32 32 33 39 52 52 53 59 
R05d 34 34 35 41 54 54 55 61 
R05e 29 30 30 37 49 50 50 57 
R05f 29 30 31 37 49 50 51 57 
R06a 33 34 34 41 53 54 54 61 
R06b 30 31 31 38 50 51 51 58 
R06c 33 34 34 40 53 54 54 60 
R06d 33 33 34 40 53 53 54 60 

 

Relativamente ao transporte de lamas, encontra-se previsto o acesso de 3 veículos 
pesados por dia à ETAR do Ave. Caso se considere que todos os veículos pesados 
circulam a 50 km/h, prospectiva-se, na imediata proximidade das vias: 

• LAeq (Dia) = 48 dB(A), se todos os 3 veículos pesados previstos circularem 
apenas durante o período diurno. 
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• LAeq (Entardecer) = 54 dB(A), se todos os 3 veículos pesados previstos 
circularem apenas durante o período do entardecer.  

• LAeq (Noite) = 50 dB(A), se todos os 3 veículos pesados previstos circularem 
apenas durante o período nocturno. 

8.14.3.2 Ruído Ambiente Futuro 

No Quadro 8.14.3 apresentam-se os resultados prospectivados para o Ruído 
Ambiente Futuro, em cada um dos Receptores Sensíveis em análise, tendo por base 
os valores de Ruído Particular e do Ruído Residual previstos e assumidos para o a 
situação futura de pleno funcionamento da ETAR do Ave. 
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Quadro 8.14.3- Ruído Ambiente previsto para a ETAR do Ave  

LAeq [dB(A)] 

Ruído Residual Futuro 
Ruído Ambiente Futuro  

Emissão sonora 60 dB(A)/m2 
Ruído Ambiente Futuro 

Emissão sonora 80 dB(A)/m2 Rec. 
Ponto 

Medição 
Período 
Diurno 

Período 
Entardecer 

Período 
Nocturno 

Lden 
Período 
Diurno 

Período 
Entardecer 

Período 
Nocturno 

Lden 
Período 
Diurno 

Período 
Entardecer 

Período 
Nocturno 

Lden 

R01a PM01a 57 50 44 56 57 50 44 56 57 52 50 59 
R01b PM01b 44 43 38 46 44 43 39 46 50 50 50 56 
R01c PM01c 53 47 42 53 53 47 42 53 55 52 51 58 
R02a PM02a 55 53 50 58 55 53 50 58 56 55 53 60 
R02b PM02c 50 47 40 47 50 47 40 47 53 52 51 57 
R02c PM02c 50 47 43 51 50 47 43 51 52 51 50 56 
R03a PM03a 52 47 40 51 52 47 41 51 56 55 54 61 
R03b PM03a 52 47 47 54 52 47 47 54 56 56 56 62 
R03c PM03b 51 49 44 53 51 49 44 53 53 52 50 57 
R03d PM03c 52 47 44 53 52 47 44 53 53 50 49 56 
R04a PM04a 53 51 50 57 53 51 50 57 54 53 53 59 
R04b PM04b 44 43 41 48 44 43 41 48 48 49 49 55 
R05a PM05b 47 46 44 51 47 46 44 51 51 51 51 57 
R05b PM05b 47 46 44 51 47 46 44 51 52 53 53 59 
R05c PM05b 47 46 44 51 47 46 44 51 53 53 53 60 
R05d PM05a 41 39 38 45 42 40 40 46 54 54 55 61 
R05e PM05c 47 44 42 50 47 44 42 50 51 51 51 57 
R05f PM05d 46 45 41 49 46 45 41 49 51 51 51 57 
R06a PM06a 45 44 43 50 45 44 44 50 54 54 55 61 
R06b PM06b 42 40 41 47 42 40 41 47 51 51 52 58 
R06c PM06c 42 41 40 47 43 42 41 48 53 54 54 60 
R06d PM06d 45 43 43 50 45 43 43 50 53 54 54 60 
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8.14.3.3 Avaliação de Impactes 

Apresentam-se, no Quadro 8.14.4, os diferenciais entre os níveis sonoros do Ruído 
Ambiente Previstos e os níveis sonoros do Ruído de Referência [Magnitude do 
Impacte (I)], para os Pontos de Medição associados aos Receptores sensíveis. 

De acordo com os cálculos apresentados, prevê-se a ocorrência de Impactes 
Negativos, Directos, Prováveis, Permanentes, Reversíveis, de Abrangência Reduzida 
com as seguintes Magnitudes máximas e respectivas Significâncias, consoante o 
cenário de emissão considerado: 

� Emissão Sonora 60 dB(A)/m2 

• Impactes de Magnitude Reduzida em todos os receptores analisados, e: 

o Impactes Muito Pouco Significativos em 91% dos receptores (todos os 
Receptores, excepto R02a e R04a). 

o Impactes Pouco Significativos em 9% dos receptores (R02a e R04a). 

� Emissão Sonora 80 dB(A)/m2 

• Impactes de Magnitude Elevada em 77 % dos receptores analisados, e: 

o Impactes Pouco Significativos em 50 % dos receptores (R01b, R01c, 
R02b, R02c, R04b, R05a, R05b, R05c, R05e, R05f e R06b). 

o Impactes Significativos em 27 % dos receptores (R03a, R03b, R05d, 
R06a, R06c e R06d). 

• Impactes de Magnitude Moderada em 14 % dos receptores analisados, e: 

o Impactes Pouco Significativos em 14 % dos receptores (R01a, R03c e 
R03d). 

• Impactes de Magnitude Reduzida em 9 % os receptores analisados, e: 

o Impactes Pouco Significativos em 9% dos receptores (R02a e R04a). 
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Quadro 8.14.4- Magnitude do Impacte nos receptores considerados 

LAeq [dB(A)] 

Ruído de Referência 
Magnitude do Impacte 

Emissão sonora 60 dB(A)/m2 
Magnitude do Impacte 

Emissão sonora 80 dB(A)/m2 Rec. 
Ponto 

Medição 
Período 
Diurno 

Período 
Entardecer 

Período 
Nocturno 

Lden 
Período 
Diurno 

Período 
Entardecer 

Período 
Nocturno 

Lden 
Período 
Diurno 

Período 
Entardecer 

Período 
Nocturno 

Lden 

R01a PM01a 57 50 44 56 0 0 0 0 0 2 6 3 
R01b PM01b 44 43 38 46 0 0 1 0 6 7 12 10 
R01c PM01c 53 47 42 53 0 0 0 0 2 5 9 5 
R02a PM02a 55 53 50 58 0 0 0 0 1 2 3 2 
R02b PM02c 50 47 40 47 0 0 0 0 3 5 11 10 
R02c PM02c 50 47 43 51 0 0 0 0 2 4 7 5 
R03a PM03a 52 47 40 51 0 0 1 0 4 8 14 10 
R03b PM03a 52 47 47 54 0 0 0 0 4 9 9 8 
R03c PM03b 51 49 44 53 0 0 0 0 2 3 6 4 
R03d PM03c 52 47 44 53 0 0 0 0 1 3 5 3 
R04a PM04a 53 51 50 57 0 0 0 0 1 2 3 2 
R04b PM04b 44 43 41 48 0 0 0 0 4 6 8 7 
R05a PM05b 47 46 44 51 0 0 0 0 4 5 7 6 
R05b PM05b 47 46 44 51 0 0 0 0 5 7 9 8 
R05c PM05b 47 46 44 51 0 0 0 0 6 7 9 9 
R05d PM05a 41 39 38 45 1 1 2 1 13 15 17 16 
R05e PM05c 47 44 42 50 0 0 0 0 4 7 9 7 
R05f PM05d 46 45 41 49 0 0 0 0 5 6 10 8 
R06a PM06a 45 44 43 50 0 0 1 0 9 10 12 11 
R06b PM06b 42 40 41 47 0 0 0 0 9 11 11 11 
R06c PM06c 42 41 40 47 1 1 1 1 11 13 14 13 
R06d PM06d 45 43 43 50 0 0 0 0 8 11 11 10 

I: Magnitude do Impacte: LAmbiente - LReferência 
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Relativamente ao cumprimento dos requisitos legais, indica-se em seguida quais os 
receptores em que se prevê o não cumprimento destes limites, para o cenário de 
manutenção da inexistência de classificação acústica oficial. 

A não existência de classificação acústica oficial por parte da Câmara Municipal de 
Vila do Conde faz com que os valores limites a verificar, de acordo com o n.º 3 do 
artigo 11º do Regulamento Geral de Ruído, sejam de Lden ≤ 63 dB(A) e Lnight ≤ 53 
dB(A). Adicionalmente, o diferencial entre o Nível de Avaliação (LAr) do ruído 
ambiente e o Nível Sonoro contínuo Equivalente (LAeq) do ruído residual, deverá ser 
≤ 5 dB(A) no Período Diurno, ≤ 4 dB(A) no Período do Entardecer e ≤ 3 dB(A) no 
Período Nocturno, de acordo com a alínea b) do nº 1 do artigo 13º do Regulamento 
Geral de Ruído. 

Nestas circunstâncias verifica-se que para o cenário de Emissão Sonora de 60 
dB(A)/m2, não se prevê qualquer incumprimento dos limites legais actualmente em 
vigôr. No entanto, se se considerar o cenário de Emissão Sonora de 80 dB(A)/m2, 
prevê-se que em 91 % dos receptores analisados os limites legais não sejam 
cumpridos (R01a, R01b, R01c, R02b, R02c, R03a, R03b, R03c, R03d, R04b, R05a, 
R05b, R05c, R05d, R05e, R05f, R06a, R06b, R06c e R06d). 

No que respeita aos Impactes Indirectos, induzidos pela movimentação de veículos 
pesados que se prevêem aceder à ETAR na fase de exploração, a Magnitude dos 
Impactes é dependente da relação entre o volume de pesados afectos à obra (p) e o 
tráfego característico das respectivas vias (v), como se indica a seguir, 
considerando-se em todos os casos impactes Pouco Significativos, em virtude de, na 
pior das hipóteses, que corresponde à circulação dos 3 veículos pesados apenas no 
período nocturno, os níveis sonoros previstos na imediata proximidade das vias 
serem apenas de 50 dB(A), tal como se refere: 

� Impactes Temporários, Indirectos, Prováveis, Reversíveis, Abrangência 

Reduzida, Negativos de Magnitude Reduzida e Pouco Significativos: 

o Período Diurno: p/v ≤  0.2 (20%) 

o Período do Entardecer: p/v ≤ 0.15 (15%) 

o Período Nocturno: p/v ≤ 0.1 (10%) 

� Impactes Temporários, Indirectos, Prováveis, Reversíveis, Abrangência 

Reduzida, Negativos de Magnitude Moderada e Pouco Significativos: 

o Período Diurno: p/v ≤ 0.9 (90%) 

o Período do Entardecer: p/v ≤ 0.5 (50%) 
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o Período Nocturno: p/v ≤ 0.3 (30%) 

� Impactes Temporários, Indirectos, Prováveis, Reversíveis, Abrangência 

Reduzida, Negativos de Magnitude Elevada e Pouco Significativos: 

o Período Diurno: p/v > 0.9 (90%) 

o Período do Entardecer: p/v > 0.5 (50%) 

o Período Nocturno: p/v > 0.3 (30%) 
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9. MEDIDAS DE MINIMIZAÇÃO E/OU COMPENSAÇÃO DOS 
IMPACTES NEGATIVOS E RECOMENDAÇÕES 

Neste capítulo são identificadas as medidas cautelares e de minimização propostas 
para os impactes negativos gerados pela implantação do Projecto .  

Tendo em conta as características do Projecto em avaliação e a magnitude e 
significância dos impactes já identificados e avaliados, constata-se que as medidas 
de minimização a propor respeitam exclusivamente à fase de construção uma vez 
que as recomendações a efectuar para a fase de exploração (nomeadamente no que 
respeita ao canopiamento dos elementos mais ruidosos e a sua instalação em 
edifício fechado) foram já integradas no Projecto. 

As medidas minimizadoras que se enunciam seguidamente consistem em regras e 
procedimentos que são transversais a praticamente todos os factores ambientais e 
que passam, sobretudo, pela correcta gestão da globalidade das obras a executar. 

Considera-se, naturalmente, que em todas as operações respeitantes à construção 
deverá ser rigorosamente cumprida toda a legislação, nacional e comunitária, 
aplicável em matéria de ambiente, das quais o adjudicatário da empreitada terá 
obrigatoriamente que ter conhecimento. 

Este pressuposto aplica-se também a todas as actividades que directa ou 
indirectamente estejam relacionadas com as empreitadas. 

Assim, durante a fase de planeamento as medidas gerais que deverão ser 
implementadas são as seguintes: 

− Na fase de planeamento da empreitada, que precede as actividades de 
construção, deverá ser complementado o Plano de Gestão Ambiental da Obra, 
que se apresenta no Anexo VIII do EIA, com a elaboração de procedimentos 
específicos destinados a suportar a permitir documentar o acompanhamento 
ambiental da empreitada e com elementos referentes ao modo de organização e 
gestão do estaleiro no que respeita à vertente ambiental. 

− A preceder a execução da empreitada, deverá ser informada a população acerca 
do desenvolvimento da obra, nomeadamente de situações como alteração de 
acessos, realização de actividades ruidosas, etc. 

− Deverão ser realizadas acções de formação prévias ao início das obras para 
alertar os trabalhadores envolvidos da importância da aplicação das medidas de 
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minimização de impactes e de gestão ambiental, complementadas com 
instalação de painéis informativos no estaleiro. 

No que respeita à fase de construção, as medidas gerais que deverão ser 
implementadas são as seguintes: 

− A implantação do estaleiro bem como a localização de depósitos temporários de 
materiais de escavação deverá ser efectuada unicamente na área destinada à 
implantação da ETAR, exceptuando os materiais de escavação resultantes da 
abertura da vala para a colocação do emissário de descarga e os materiais 
resultantes da remodelação do acesso. 

− As desmatações e a afectação de áreas exteriores ao perímetro da ETAR para a 
execução do projecto do emissário de descarga e para a execução da 
remodelação do caminho de acesso deverão restringir-se às áreas estritamente 
necessárias.  

− Deverá proceder-se à remoção prévia da camada superficial dos solos da área 
de intervenção, de forma a prevenir-se a sua compactação e para que os 
mesmos possam ser posteriormente utilizados como camada de terra viva nas 
áreas com integração paisagística prevista na ETAR. Os solos deverão ser 
armazenados em pargas, que não deverão ser calcadas por veículos. Deve ser 
seleccionado um local próprio para armazenamento destes solos, que deverá 
possuir boa drenagem e garantir condições para que não haja mistura com 
outros materiais. 

− A programação dos trabalhos deverá assegurar a redução ao mínimo possível 
do período em que os solos ficam descobertos, minimizando a ocorrência de 
fenómenos de suspensão e arrastamento de partículas por acção da erosão 
eólica e hídrica. 

− Deverá ser assegurado o acompanhamento arqueológico de todas as 
intervenções no subsolo, acção que é justificável pelas condicionantes impostas 
à observação da superfície do solo e à identificação de vestígios, associados à 
existência de arqueossítios no território envolvente à área de implantação da 
ETAR. Na área de implantação da ETAR foi identificado um vazadouro de 
materiais de construção tradicionais, resultantes da demolição de edifícios 
aparentemente rústicos. Apesar de não terem sido identificados vestígios que 
indiciem relevância arqueológica, também não se observou a presença de 
material contemporâneo. Assim, deverá ser verificada em fase de 
acompanhamento arqueológico da obra a remoção dos materiais e analisada a 
sua eventual correspondência a contextos no subsolo, para que se possa aferir 
adequadamente a existência ou não de potencial arqueológico no local e 
implementar as medidas de mitigação de impactes necessárias (ser garantida a 
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execução de intervenções arqueológicas de salvamento/emergência, que 
consistem em sondagens diagnóstico e/ou escavação e registo apropriado). 

− Todas as tarefas relacionadas com o acompanhamento arqueológico devem ser 
executadas, de acordo com a sua complexidade e dimensão, por um arqueólogo 
ou uma equipa de arqueólogos e/ou técnicos de arqueologia, devidamente 
credenciados para o efeito (conforme o Decreto-Regulamentar n.º 28/97 de 21 
de Julho). 

− Deverá ser protegida e preservada a vegetação e ocupação agrícola existente 
na envolvente dos locais de intervenção através da implementação de medidas 
cautelares a definir no início da obra.  

− Todas as áreas afectas às obras, nomeadamente áreas de circulação deverão 
ser adequadamente sinalizadas e tomadas medidas adequadas para evitar 
acidentes de qualquer natureza.  

− Deverão ser humedecidas as vias não pavimentadas e todas as áreas passíveis 
de gerarem emissões difusas de partículas, sempre que justificável, 
especialmente em dias secos e ventosos, excepto em épocas do ano de elevada 
carência de água.  

− Deverá assegurar-se que os acessos utilizados pelos veículos e equipamentos 
afectos à obra se mantêm livres de materiais de construção, resíduos e terra / 
lama, devendo ser efectuadas lavagens dos rodados da maquinaria e veículos 
afectos à obra na entrada em vias de circulação, sempre que se justifique.  

− Deverá ser assegurada a reparação de eventuais danos nas estradas e 
caminhos locais provocados pela circulação de veículos e equipamentos afectos 
à obra. 

− Deverá ser assegurada a cobertura das cargas no transporte de materiais 
particulado. 

− Deverão ser adoptadas as medidas necessárias no domínio da sinalização 
informativa e da regulamentação do tráfego nas vias atravessadas pelas 
empreitadas, visando garantir a segurança e informação durante a fase de 
construção, cumprindo o Regulamento de Sinalização Temporária de Obras e 
Obstáculos na Via Pública. 

− A circulação do tráfego rodoviário afecto às obras deverá ser efectuada evitando 
a passagem pelo interior das localidades e evitando a concentração de 
circulação quando não for necessário. 
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− Na zona de construção da obra de descarga no meio receptor, deverão ser 
implementadas medidas que visem interferir o mínimo possível nos 
correspondentes regime hídrico, coberto vegetal, estabilidade das margens e 
condições ecológicas.  

− Caso ocorram incidentes/acidentes ambientais deverão ser activados os 
procedimentos necessários para a rápida resolução destes, que deverão ser 
previamente aprovados pelo Dono de Obra. Deverá ainda proceder-se à 
recuperação imediata da zona afectada. Para este efeito, os estaleiros e as 
diferentes frentes de obra deverão estar equipados com todos os materiais e 
meios necessários que permitam responder em situações de 
incidentes/acidentes ambientais, nomeadamente derrames acidentais de 
substâncias poluentes. Os resíduos que possam resultar de tais procedimentos 
deverão ser encaminhados para destino final adequado. 

− Deverá ser implementado um adequado sistema de recolha e tratamento de 
águas residuais, o qual deverá ter em atenção as diferentes características dos 
efluentes gerados durante a fase de obra. As águas que contenham, ou 
potencialmente possam conter, substâncias químicas, assim como as águas 
com elevada concentração de óleos e gorduras, devem ser conduzidas para um 
depósito estanque, sobre terreno impermeabilizado, devendo posteriormente ser 
encaminhadas para destino final adequado. As águas residuais provenientes da 
lavagem das betoneiras devem ser decantadas antes da sua rejeição no meio 
receptor, após verificação das normas de descarga aplicáveis. Os efluentes 
domésticos devem ser devidamente tratados antes de serem descarregados no 
meio receptor ou, em alternativa, encaminhados para um tanque estanque.  

− Ao proceder-se à limpeza da fossa, os efluentes e lamas devem ser 
encaminhados para destino final adequado.  

− Os resíduos deverão ser segregados e armazenados separadamente no 
estaleiro, em função das suas características e destino final, e os locais que nos 
estaleiros sejam afectos ao seu armazenamento temporário devem ser 
delimitados e identificados.  

− Todos os resíduos classificados como perigosos pela LER, nomeadamente 
óleos usados, lubrificantes, tintas e solventes, bem como resíduos contaminados 
por óleos e produtos químicos deverão ser devidamente acondicionados, 
identificados e armazenados em local impermeabilizado e coberto, com bacia de 
retenção de derrames acidentais. No que respeita aos óleos usados deverão 
separar-se os óleos hidráulicos e de motor usados para gestão diferenciada. 
Estes locais devem ainda ser de fácil acesso, de forma a facilitar a operação de 
trasfega de resíduos e produtos químicos. 
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− Deverá ser assegurado que os resíduos são transportados por empresas 
devidamente autorizadas e enviados para destinos finais licenciados, 
compatíveis com os tipos de resíduos em questão, promovendo, tanto quanto 
possível, a reutilização e reciclagem de resíduos. 

− A zona do estaleiro afecta às oficinas e parque de máquinas deverá ser 
impermeabilizada. O local destinado ao abastecimento de combustível e 
armazenamento temporário de óleos devem ser impermeabilizados, planos e 
preferencialmente cobertos. Os locais destinados à lavagem de veículos e 
máquinas afectas à obra devem ser equipados com separador de 
hidrocarbonetos. 

− Deve ser evitada a realização de operações de manutenção de equipamentos 
(por exemplo, mudanças de óleo) no local da obra. Se tal não for possível, na 
execução destas operações, o empreiteiro deverá empregar os meios 
necessários para minimização dos riscos de contaminação de solos e águas 
(telas plásticas, material absorvente, recipientes estanques para recolha de 
óleos usados, etc.). 

− Os equipamentos a utilizar deverão respeitar as normas e especificações 
técnicas estabelecidas, em termos de níveis de emissão sonora e de emissão de 
poluentes atmosféricos, devendo ainda ser efectuada uma manutenção 
periódica dos equipamentos, de modo a prevenir o seu aumento. 

− Após a conclusão da fase de construção, os terrenos afectados pelas 
actividades de construção que não sejam objecto de intervenção pelo Projecto 
deverão ser alvo de recuperação para garantir a reutilização precedente do local. 
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10. ANÁLISE DOS IMPACTES CUMULATIVOS 

No que se refere a outros Projectos previstos para a região, cujos impactes possam 
ser cumulativos com os impactes gerados pela entrada em funcionamento da ETAR 
do Ave, destaca-se a entrada progressiva em funcionamento de todas as ETAR 
previstas para o Sistema Multimunicipal. 

Considera-se que o impacte positivo gerado na qualidade da água pela entrada em 
funcionamento de todas as novas ETAR previstas no Sistema Multimunicipal, bem 
como pela ampliação e reformulação das ETAR actualmente em funcionamento, será 
muito significativo.  

A entrada em funcionamento de todo o sistema permitirá tratar as águas residuais 
urbanas, de origem doméstica e industrial, geradas em toda a bacia hidrográfica do 
rio Ave, pelo que ocorrerá a cessação das actuais descargas de águas residuais sem 
qualquer tratamento nas linhas de água e zona costeira de Vila do Conde e Póvoa do 
Varzim. 

Salienta-se, ainda, o facto de que as melhorias que se irão sentir na qualidade da 
água do rio Ave serão tanto mais expressivas quando mais completo estiver o 
sistema de drenagem, intercepção e tratamento de efluentes. 

A este respeito salienta-se que actualmente já é efectuada a monitorização da 
qualidade da água em diversas estações situadas na bacia hidrográfica do rio Ave, 
exploradas pela CCDRN pelo que existem algumas condições para avaliar os 
benefícios progressivos a que se vai assistir neste domínio. 

Ora, para avaliar a evolução da qualidade da água na área afectada pelas descargas 
das ETAR incluídas no Sistema Multimunicipal, seria interessante proceder ao 
alargamento da rede actualmente existente através da criação de novas estações, 
quer a jusante das novas ETAR previstas, quer a montante de todo o sistema. 

Em especial no que respeita à ETAR do Ave considera-se que seria recomendável 
avaliar a possibilidade de reactivar as estações de impacte de Ponte Velha do Ave e 
Formariz, localizadas respectivamente a montante e a jusante do local previsto para 
a descarga do efluente tratado na ETAR. A reactivação destas duas estações 
situadas na proximidade do local de descarga permitirá constatar qual a influência 
efectiva que a ETAR em avaliação terá na melhoria esperada da qualidade da água 
do rio Ave e determinar quais os usos da água que estarão assegurados, em termos 
de qualidade (em especial no que respeita a rega e a actividades de lazer).  
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11. MONITORIZAÇÃO E MEDIDAS DE GESTÃO AMBIENTAL 

11.1 CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

Os planos de minimização propostos respeitam à monitorização do efluente tratado, 
à qualidade dos recursos hídricos subterrâneos e ao ruído por serem os factores 
para os quais as magnitudes das alterações a verificar serão mais elevadas. 

 

11.2 MONITORIZAÇÃO DO EFLUENTE TRATADO 

 

11.2.1 Considerações iniciais 

Nesta fase, o objectivo fundamental do plano de monitorização será a verificação da 
descarga com os requisitos legais aplicáveis.  

11.2.2 Parâmetros e frequências de amostragem 

Nesta fase propõe-se que sejam recolhidas amostras compósitas de 24 horas, à 
saída da ETAR, e determinados os seguintes parâmetros: 

� Com periodicidade mensal - parâmetros que se propõe que constem da Licença 
de Descarga6:  

− pH 

− CQO 

− CBO5 

− SST 

− Azoto total 

− Fósforo total 

− Coliformes fecais 

                                                 
6 Estes parâmetros serão determinados também à entrada da ETAR. 
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� Com periodicidade semestral – restantes parâmetros constantes do Anexo XXVIII 
do D.L. nº 236/98:  

− Temperatura 

− Condutividade 

− Azoto Amoniacal 

− Azoto Orgânico 

− Nitratos 

− Cianetos 

− Hidrocarbonetos dissolvidos ou emulsionados 

− Fenóis (índice fenólico) 

− Aldeídos 

− Metais pesados (As, Pb, Cr, Cd, Zn, Cu, Ni, Hg, Cr(VI))  

− Óleos e gorduras 

− Alumínio 

− Ferro total 

− Manganês total 

− Cloro residual disponível (livre e total) 

− Sulfuretos 

− Sulfitos 

− Sulfatos 

11.2.3 Locais de amostragem e recolha de amostras 

As amostras do afluente à ETAR serão recolhidas a montante dos retornos à cabeça 
da mesma, de forma a amostrar as águas residuais brutas afluentes. As amostras do 
efluente serão recolhidas na tubagem de saída dos efluentes tratados. Em cada 
local, deverão ser recolhidas amostras compósitas, representativas de períodos de 
24 horas. 
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11.2.4  Determinações analíticas 

Os métodos laboratoriais utilizados na determinação dos diversos parâmetros 
deverão ser os referidos no Decreto-Lei nº 236/98, de 1 de Agosto, que define as 
normas de gestão e de avaliação da qualidade da água para diversos fins. 

11.2.5 Critérios de avaliação dos dados  

Os resultados obtidos nas campanhas de monitorização deverão ser comparados 
com as normas de qualidade da água definidas no Decreto-Lei nº 152/97, com os 
objectivos de qualidade para o efluente final, definidos no Caderno de Encargos da 
Empreitada e com o Anexo XVIII do Decreto-Lei nº 236/98, de 1 de Agosto. 

11.2.6 Tipos de medidas de gestão ambiental a adoptar na sequência das 
monitorizações a efectuar  

O acompanhamento da evolução da qualidade da água afluente e tratada permitirá 
estimar os impactes directos da descarga dos efluentes da nova ETAR na qualidade 
da água no rio Ave e avaliar a necessidade de implementar medidas adicionais de 
tratamento de efluentes ou controlo das águas residuais afluentes à ETAR. 

Em função dos resultados obtidos ao longo das monitorizações efectuadas, será 
avaliada a necessidade de ajustar o plano de monitorização proposto, quer no que 
respeita aos parâmetros a monitorizar, quer no que respeita à frequência e duração 
das amostragens. 

O Plano de Monitorização será igualmente revisto e, se necessário, ajustado, sempre 
que ocorram alterações nas instalações, nas águas residuais afluentes ou na 
legislação aplicável.   

11.2.7 Relatório de monitorização  

Será elaborado um relatório de monitorização, estruturados de acordo com o 
disposto no Anexo V da Portaria n.º 330/2001, de 2 de Abril, por ano de 
monitorização, os quais serão enviados à Autoridade de AIA, até ao dia 15 de 
Fevereiro do ano seguinte ao da monitorização. 

Nos relatórios de monitorização, serão descritas as condições de realização da 
amostragem, apresentados os resultados obtidos e analisada a conformidade dos 
mesmos com as normas referidas no ponto anterior. 

Para além dos relatórios de monitorização a enviar à Autoridade de AIA, serão 
elaborados relatórios sintéticos respeitantes a cada campanha de amostragem 
realizada, que serão arquivados nas instalações da ETAR. 
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11.3 MONITORIZAÇÃO DOS RECURSOS HÍDRICOS SUBTERRÂNEOS 

Tendo em atenção que a zona de implantação da ETAR se situa na proximidade da 
Zona Vulnerável de Esposende – Vila do Conde e tendo em conta a presença do 
sistema aquífero livre constituído fundamentalmente por rochas detríticas, que ocorre 
no vale do rio permanente (rio Ave) e que apresentará Vulnerabilidade Alta, sugere-
se a implementação de um plano de monitorização de recursos hídricos 
subterrâneos.  

Atendendo ao resultados do modelo e transporte estabelecido para zona envolvente 
ao local de implantação do Projecto (com o intuito de simular o ambiente subterrâneo 
foi aplicado um modelo relativamente simples de fluxo de modo a poder reproduzir os 
potenciais hidráulicos das rochas graníticas. O modelo utilizado foi o ASMWIN 6.0 de 
Chiang et al. (1998). Posteriormente para avaliar a potencial influência que a ETAR 
possa ter do ponto de vista da contaminação foi aplicado o modelo de transporte 
(rasteio de partículas) ASMPATH igualmente de Chiang et al. (1998)) é possível 
sugerir 4 locais para implantar piezómetros, com uma profundidade da ordem dos 15 
metros, na qual estará previsivelmente instalado um nível ferático de acordo com os 
resultados dos trabalhos de prospecção efectuados. No Quadro 11.3.1 apresentam-
se as coordenadas dos 4 possíveis piezómetros. 

 

Quadro 11.3.1 - Localização de 4 eventuais piezómetros destinados à monitorização das águas 
subterrâneas 

Piezómetros M P 
P1 151892 488908 
P2 151937 151937 
P3 151860 488775 
P4 152060 488975 

A medição dos níveis de água em cada um dos piezómetros deve ter periodicidade 
bianual (uma em águas altas e outra em águas baixas). A frequência de 
monitorização da qualidade da água subterrânea deverá ser também bianual e 
contemplar os parâmetros: coliformes totais e fecais, nitratos e oxidabilidade. 

11.4 MONITORIZAÇÃO DO RUÍDO 

11.4.1 Considerações iniciais 

O plano de monitorização de ruído que se propõe, tem como objectivo informar sobre 
os níveis sonoros em pontos julgados pertinentes – numa lógica de 
proporcionalidade com as dimensões e características do Projecto, como é referido 
na secção VI do n.º 3 do Anexo II da Portaria n.º 330/2001, de 2 de Abril –, de forma 
a verificar se são cumpridos os requisitos legais, ou outros, se são necessárias 
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Medidas de Minimização, qual a eficácia das medidas implementadas, se é 
necessário complementar essas medidas e qual o grau de incerteza inerente às 
técnicas de predição. 

11.4.2 Pontos de monitorização e periodicidade 

11.4.2.1 Fase de Construção 

Durante a fase de construção, os camiões de acesso à obra deverão utilizar as vias 
rodoviárias actuais nas proximidades do empreendimento, pelo que se recomenda a 
realização de medições, para Verificação dos Requisitos para a Recepção, em 
pontos junto às zonas com sensibilidade ao ruído que forem afectadas.  

Para as fontes sonoras associadas directamente à construção da infra-estrutura, 
preconiza-se a realização de medições pelo menos nas zonas potencialmente mais 
afectáveis, podendo ter como referência os Pontos de Medição utilizados para a 
caracterização da situação de referência. Relativamente à periodicidade das 
medições, afigura-se desnecessária a realização de uma campanha antes do início 
da fase de construção, uma vez que poderão servir de base os resultados obtidos 
nas medições in situ efectuadas no âmbito do presente Estudo, a não ser que ocorra 
uma grande diferença temporal entre esses dois momentos. Nestas circunstâncias, 
recomenda-se a realização de uma campanha com o início da fase de construção, 
cuja comparação de resultados com a situação de ausência de obra, em conjunto 
com o cronograma detalhado da obra, servirá de base à definição da adequada 
Periodicidade da Monitorização, privilegiando períodos de maior fluxo de tráfego 
afecto à obra e/ou de actividades construtivas mais ruidosas. 

No que respeita à periodicidade de realização de campanhas sugere-se que esta 
seja trimestral. Caso ocorram modificações significativas das características de 
emissão, propagação ou recepção sonora, deverá ser revisto o plano de 
monitorização. 

Caso existam reclamações, quer devidas ao fluxo de tráfego afecto à obra quer 
devidas à própria obra, deverão ser efectuadas medições junto aos Receptores 
reclamantes. 

11.4.2.2 Fase de Exploração 

Na fase de exploração recomenda-se a realização de uma campanha de medições 
acústicas, juntos às Situações de sensibilidade acústica já identificadas – Situação 1, 
2, 3, 4, 5 e 6, e nas zonas que se prospectiva poderem vir a ser afectadas pelo fluxo 
de camiões de acesso à ETAR, imediatamente antes do início da fase de exploração, 
mas sem influência das actividades de construção, para registo dos níveis sonoros 
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existentes antes da entrada em funcionamento da ETAR, os quais servirão de 
referência para o futuro. 

Com a entrada em funcionamento da ETAR, recomenda-se também a realização de 
uma campanha de medições acústicas, junto aos locais já referidos, junto às zonas 
afectadas pelo fluxo de camiões de acesso à ETAR e ainda nos 4 vértices da zona 
de implantação. 

Caso as medições revelem que são cumpridos os requisitos legais apenas será 
necessário voltar a efectuar medições nas zonas com sensibilidade ao ruído, quando 
existirem alterações do fluxo de camiões – o que deverá ser controlado através dos 
registos de entrada na ETAR – e/ou da emissão sonora da ETAR – o que deverá ser 
controlado mediante a repetição anual das medições nos 4 vértices da zona de 
implantação. 

Caso existam reclamações, quer devidas ao fluxo de camiões de acesso à ETAR, 
quer devidas às instalações da mesma, deverão ser efectuadas medições junto aos 
receptores reclamantes. 

11.4.3 Parâmetros a caracterizar 

Para a realização do Plano de Monitorização proposto, dever-se-á caracterizar os 
seguintes parâmetros, sem prejuízo de outros que se verifiquem necessários: 

� Nível Sonoro Contínuo Equivalente, Ponderado A (LAeq,T); 

� Nível de Avaliação (LAr); 

� Quantidade de camiões afectos à obra na fase de construção; 

� Quantidade de camiões na fase de exploração. 

Uma vez que um dos objectivos fundamentais do Plano de Monitorização é o 
conhecimento dos efeitos reais da implementação do Projecto nas populações, 
deverão também, sempre que possível, efectuar-se auscultações às pessoas que 
residam ou permaneçam em locais susceptíveis de serem afectados acusticamente 
pelo Projecto. 

A obtenção dos parâmetros referidos deverá ser efectuada mediante sonómetro 
integrador de classe 1, de modelo aprovado pelo IPQ e objecto de calibração 
periódica em laboratório acreditado para o efeito, e/ou mediante os equipamentos 
complementares necessários ao cabal cumprimento do estabelecido na 
normalização aplicável, nomeadamente: 
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� NP 1730-1 – Descrição do Ruído Ambiente: Grandezas Fundamentais e 
Procedimentos. 1996; 

� NP 1730-2 – Descrição do Ruído Ambiente: Recolha de Dados Relevantes para o 
Uso do Solo. 1996; 

� NP 1730-3 – Descrição do Ruído Ambiente: Aplicação aos Limites do Ruído. 
1996; 

O LAeq,T deverá corresponder, pelo menos, ao período diurno, ao período do 
entardecer e ao período nocturno (caso não ocorram actividades num desses 
períodos, não será necessária a sua contemplação).. 

O programa de medições e os períodos de amostragens, em cada campanha, 
deverão ser os suficientes ao cumprimento inequívoco do estabelecido na 
normalização e legislação aplicáveis. 

As contagens dos camiões que acedem à ETAR na fase de exploração deverão ser 
efectuadas através dos registos de entrada. 

Aquando da realização de medições acústicas junto às vias de acesso dos camiões, 
quer na fase de construção, quer na fase de exploração, deverão ser efectuadas 
contagens de tráfego, distinguindo veículos ligeiros (veículos com menos de 3,5 
toneladas), veículos pesados (veículos com 3,5 toneladas ou mais) e os veículos 
afectos à construção ou exploração da ETAR, de forma a ser possível identificar se 
as variações dos níveis sonoros medidos se devem a variações do tráfego global das 
vias ou a variações da quantidade e/ou tipo de camiões que acedem à ETAR. 

11.4.4 Relatório de monitorização  

Será elaborado um relatório de monitorização, estruturados de acordo com o 
disposto no Anexo V da Portaria n.º 330/2001, de 2 de Abril, por ano de 
monitorização, os quais serão enviados à Autoridade de AIA. 

Os resultados das medições acústicas in situ, deverão ser analisados no sentido do 
cumprimento ou incumprimento dos requisitos legais aplicáveis, nomeadamente os 
estabelecidos no Decreto-Lei n.º 9/2007, de 17 de Janeiro. 

Caso exista incumprimento deverão ser equacionadas Medidas de Minimização e 
deverá ser revisto o Plano de Monitorização. 
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12. ANÁLISE DE RISCO E PREVENÇÃO DE ACIDENTES 

 

12.1 Considerações Iniciais 

O presente capítulo consiste na análise do risco ambiental referente à construção da 
ETAR do Ave 

A análise de risco destina-se a identificar os incidentes passíveis de gerarem 
impactes no ambiente e quantificar os riscos a eles associados para as actividades 
significativas associadas a cada fase do projecto. 

A análise de risco permite comparar e hierarquizar os vários factores de risco e, 
consequentemente, hierarquizar, as medidas de minimização correspondentes. 

Importa salientar que a presente análise de risco não inclui referências aos riscos de 
segurança relativos à execução dos trabalhos na fase de construção, uma vez que 
este tipo de questões se encontra devidamente regulamentadas em legislação 
específica. 

12.2 METODOLOGIA DA ANÁLISE DE RISCO - FMEA 

A análise de risco que se apresenta baseia-se na metodologia designada por FMEA 
(Failure Mode and Effect Analysis). 

Esta metodologia é um processo sistemático que permite identificar potenciais falhas 
de um sistema, projecto e/ou processo, com o objectivo de eliminar ou reduzir os 
riscos que lhes estão associados. 

A metodologia FMEA processa-se segundo um conjunto de acções que visam 
identificar os factores de risco e hierarquizá-los em relação ao risco que representam 
e apresentar recomendações com vista ao controle ou eliminação desses factores de 
risco. 

Na metodologia FMEA a avaliação da importância associada a cada factor de risco 
identificado é traduzida pelo produto matemático dos seguintes três factores: 

� P - probabilidade, que traduz a frequência com que o factor de risco ocorre 
(medida de 1 a 10); 
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� D - detectabilidade, que traduz a eficácia dos processos de detecção das 
possíveis origens das falhas (medida de 1 a 10);  

� G - gravidade, que traduz os efeitos potenciais das falhas (medida de 1 a 10). 

O produto destes três factores designa-se por Número de Prioridade de Risco 
designado por NPR (P × D × G). 

O NPR permite identificar os riscos mais importantes e atribuir prioridades às acções 
preventivas de controle de risco a desenvolver. É importante referir que os valores de 
NPR, por si só, não têm significado, sendo apenas utilizados para hierarquizar os 
diversos factores de risco. 

O processo de FMEA realiza-se em 7 etapas que se descrevem de seguida: 

1. Identificação da equipa que realiza o FMEA e das fontes de informação 
disponíveis. Na primeira etapa são identificadas as fontes de informação 
necessárias e as que estão disponíveis para a realização do FMEA. 

2. Esquematização do diagrama das acções de projecto. Esta etapa tem como 
objectivo permitir a identificação dos pontos do processo onde podem existir 
factores de risco. 

3. Recolha e análise de dados relevantes. Os dados recolhidos deverão fornecer 
as informações para realizar o FMEA, designadamente para a determinação da 
probabilidade, detectabilidade e gravidade de cada factor de risco. 

4. Interpretação e validação dos resultados. Nesta etapa é calculado o valor de 
NPR para cada factor de risco. 

5. Análise das componentes críticas dos factores de risco. As componentes 
críticas dos factores de risco são a gravidade e o Número de Prioridade de Risco. 

6. Identificação dos aspectos críticos do projecto. 

7. Apresentação das recomendações e das medidas minimização. 

De seguida apresentam-se o processo de FMEA realizado para a ETAR do Ave e os 
resultados obtidos. 
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12.3 EQUIPA QUE REALIZA O FMEA E FONTES DE INFORMAÇÃO 
DISPONÍVEIS 

O presente FMEA foi realizado pelos técnicos da DHV, com base nas informações 
contidas no Estudo Prévio ETAR do Ave e na análise efectuada aos diversos 
aspectos ambientais no âmbito do presente EIA. 

Refira-se que se entendeu que as fontes de informação existentes são suficientes 
para a realização do FMEA embora não permitam a avaliação das três componentes 
do NPR com base em registos históricos de probabilidade e experiência acumulada 
na actividade. 

12.4 DIAGRAMA DE ACÇÕES DE PROJECTO: CONSTRUÇÃO E 
EXPLORAÇÃO 

De seguida são sistematizadas as principais acções a executar no âmbito da fase de 
construção da ETAR do Ave.  

  

Construção das 
redes auxiliares

Colocação de equipamentos 
electromecânicos

Construção dos 
arruamentos

Construção dos 
órgãos

Escavações e 
terraplenagens

 Instalação do 
estaleiro

Desmatação
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No respeitante à fase de exploração considera-se, de um modo geral, a realização 
das seguintes actividades: 

� circulação de veículos pesados nas vias de circulação situadas na envolvente da 
ETAR; 

� transporte de reagentes e das lamas estabilizadas e desidratadas; 

� manutenção dos equipamentos afectos à ETAR. 

12.5 RECOLHA E ANÁLISE DE DADOS RELEVANTES 

A recolha e análise de dados relevantes para a realização do FMEA baseou-se, 
como já foi referido, no Projecto da ETAR do Ave e na análise efectuada aos 
diversos aspectos ambientais no âmbito do presente EIA. 

Das informações contidas no Projecto foram utilizadas na realização da presente 
análise de risco as informações relacionadas com a descrição das actividades da 
fase de construção, a caracterização do processo de tratamento e os dados relativos 
à exploração da ETAR. 

12.6 INTERPRETAÇÃO E VALIDAÇÃO DOS RESULTADOS. DETERMINAÇÃO 
DO NPR 

As várias etapas que integram a FMEA culminam com o apuramento do valor do 
NPR, que fornece indicações importantes para a adopção de medidas tendentes a 
minimizar os factores de risco. 

A FMEA integra as seguintes etapas sequenciais: 

� a identificação dos factores de risco; 

� o estabelecimento das causas de risco, que poderão ser internas ao Projecto ou 
devidas a factores externos, e a atribuição da correspondente probabilidade de 
ocorrência; 

� a identificação dos sistemas de detecção, existentes ou previstos, e a valoração 
do correspondente nível de eficácia; 

� a descrição dos efeitos da ocorrência do factor de risco e a atribuição da 
correspondente gravidade; 

� o cálculo do Número de Prioridade de Risco; 
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� a identificação de medidas de minimização que concorrem para a diminuição da 
importância do risco. 

A identificação dos factores de risco e respectivas causas foi efectuada com base na 
análise dos dados de base recolhidos. 

Quanto à identificação dos sistemas de detecção, esta foi baseada no Projecto e na 
experiência da DHV em projectos semelhantes. 

Finalmente, a descrição dos efeitos dos factores de risco resultou da avaliação das 
consequências previsíveis da ocorrência das falhas. 

Quanto aos valores numéricos atribuídos à probabilidade de ocorrência dos factores 
de risco, à eficácia dos sistemas de detecção e à gravidade do risco, enquadram-se 
numa escala numérica pré-definida que varia entre 1 e 10.  

A atribuição de valores destas escalas aos factores de risco identificados resultou da 
experiência acumulada pela DHV na elaboração de análises de risco.  

No Quadro 12.6.1, Quadro 12.6.2 e Quadro 12.6.3 apresentam-se, respectivamente 
as escalas de probabilidade, detectabilidade e gravidade consideradas na análise de 
risco e o correspondente significado. 

Quadro 12.6.1 – Escala de probabilidade 

Probabilidade (P) 

Escala Para ocorrências para as quais não é possível atribuir um valor de 
probabilidade de ocorrência (utilizado quer na fase de construção quer na fase 
de exploração) 

1 - 2 Muito baixa 

3 - 4 Baixa 

5 - 6 Média 

7 - 8 Elevada 

9 - 10 Muito elevada 

Quadro 12.6.2 – Escala de detectabilidade 

Escala Detectabilidade (D)  

1 - 2 Sistema de detecção imediato que permite antecipar e evitar a ocorrência 

3 - 4 
Sistema de detecção atempado e preventivo, que permite intervir no desenvolvimento 
da ocorrência 

5 - 6 Sistema de detecção de controlo, que não evita as consequências da ocorrência 

7 - 8 Detecção difícil resultando no desenvolvimento da ocorrência 

9 - 10 Detecção extremamente difícil resultando no desenvolvimento da ocorrência 
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Quadro 12.6.3 – Escala de gravidade 

Escala Gravidade (G) 

1 - 2 Impacte negligenciável 

3 - 4 Impacte muito baixo e marginal 

5 - 6 Impacte moderado com consequências reversíveis no ambiente 

7 - 8 Impacte grave com consequências sérias no ambiente e baixa reversibilidade 

9 - 10 Impacte muito grave com consequências irreversíveis no ambiente 

O valor do NPR calculado para cada factor de risco foi avaliado com base na escala 
de importância do risco apresentada no Quadro 12.6.4. Esta escala permite avaliar a 
importância do risco de forma expedita, diferenciado-a em muito baixa, baixa, média, 
elevada e muito elevada. 

Quadro 12.6.4 – Escala do Número de Prioridade de Risco 

Escala Número de Prioridade de Risco (NPR) 

1 - 8 Muito baixa 

9 - 64 Baixa 

65 - 216 Média 

217 - 512 Elevada 

513 - 1000 Muito elevada 

A escala apresentada permite estabelecer as prioridades de acção em relação aos 
factores de risco identificados. No entanto, de forma a garantir um intervalo de 
segurança de 95 %, se o valor de NPR for superior a 100 deverão ser determinadas 
acções que conduzam a uma redução deste valor, constituindo este valor o limiar de 
aceitabilidade dos factores de risco. 

No Quadro 12.6.5. e no Quadro 12.6.6. sistematiza-se o processo de apuramento do 
NPR para a ETAR do Ave.
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Quadro 12.6.5 – Análise de risco da ETAR do Ave – Fase de construção 

Causa Sistemas de detecção Efeitos 
Factor de risco 

Código Descrição 
Interna Externa P1 SD existente ou previsto D2 Descrição G3 

NPR4 

FR1 
Derrames de óleo, combustível e 
outros poluentes no estaleiro e 
frente de obra. 

Erro humano / 
incúria / 
negligência. 

Acidente. 

--- 8 
Supervisão por parte da direcção 
técnica e fiscalização da obra. 

3 
Derrame localizado de poluentes. 

Contaminação dos solos e das águas 
subterrâneas numa extensão limitada.  

3 72 

FR2 
Afectação das estruturas da 
ETAR do Aves I. 

--- 
Instabilidade de 
taludes de 
escavação. 

5 

Realização de obras de contenção 
adequadas sempre que se preveja a 
sua necessidade. 

Drenagem eficiente das eventuais 
águas superficiais e subterrâneas. 

1 

Qualidade do efluente descarregado no 
meio receptor abaixo dos limites 
estabelecidos na legislação. 

5 25 

(1) P - Probabilidade 

(2) D - Detectabilidade 

(3) G - Gravidade 

(4) NPR - Número de Prioridade de Risco 



 

  
 
ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUAS RESIDUAIS DO AVE 
 
 

45316_EIA_MD_AMB-0001-VF_a 
272 

Quadro 12.6.6 – Análise de risco da ETAR do Ave - Fase de exploração 

 
Causa Sistemas de detecção Efeitos 

Factor de risco 

Código Descrição 
Interna Externa P1 SD existente ou previsto D2 Descrição G3 

NPR4 

FR3 
Rotura ou danificação 
dos órgãos. 

Incêndio nos 
quadros eléctricos. 

--- 5  2 

Qualidade do efluente descarregado no 
meio receptor abaixo dos limites 
estabelecidos na legislação. 

5 50 

FR4 
Rotura ou danificação 
dos órgãos. 

--- Sismo. 3 

O dimensionamento das estruturas em betão 
terá em conta os regulamentos aplicáveis, 
nomeadamente o Regulamento de Segurança 
e Acções para Estruturas de Edifícios e 
Pontes (RSAEEP), o Regulamento de 
Estruturas de Betão Armado e Pré-esforçado 
(REBAP), o Eurocódigo 2, Projecto de 
estruturas de betão e Eurocódigo 3, Projecto 
de estruturas de aço. 

3 

Qualidade do efluente descarregado no 
meio receptor abaixo dos limites 
estabelecidos na legislação. 

5 45 

FR5 

Desvio de afluências 
face aos dados de 
dimensionamento. 

Anomalias eléctricas e 
mecânicas. 

As causa internas e externas são 
apresentadas no Quadro A IX-1 do  
Anexo IX. 

8 
Os Sistemas de detecção são apresentados 
no Quadro A IX-1 do Anexo IX. 

3 

Qualidade do efluente descarregado no 
meio receptor abaixo dos limites 
estabelecidos na legislação. 

2 48 

FR6 

Derrame de lamas e 
reagentes no interior e 
exterior das 
instalações no 
decurso do transporte 
das mesmas. 

Acidente de 
viação. 

Acidente de 
viação. 

4 --- 5 
Contaminação de solos e dos meios 
hídricos. 5 100 

 

(1) P – Probabilidade   (3)G - Gravidade 

(2) D – Detectabilidade  (4)NPR - Número de Prioridade de Risco 
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12.7 ANÁLISE DAS COMPONENTES CRÍTICAS DOS FACTORES DE RISCO 

As componentes críticas dos factores de risco são a gravidade e o NPR. Da análise 
das colunas correspondentes a estas duas componentes pode-se concluir que não 
existe nenhum factor de risco considerado crítico.  

Na Figura 11.7.1 representa-se graficamente o NPR dos factores de risco 
identificados. Nesta figura o sistema de eixos apresenta os valores definidos para a 
probabilidade e gravidade e o tamanho dos círculos representa a detectabilidade. O 
NPR é representado por um sistema de cores identificado na legenda da figura. 

 

 

 

 

~ 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12.7.1 - Representação dos resultados obtidos na análise de risco 

Dos Factores de Risco induzidos por actividades humanas destaca-se o FR6, que 
respeita ao derrame de lamas e reagentes no interior e exterior das instalações no 
decurso do transporte das mesmas devido a uma acidente viário. 
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12.8 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Tendo por base os factores de risco identificados, verifica-se que o Projecto integrou 
na sua concepção as medidas necessárias para prevenir as respectivas  
consequências em termos ambientais. 
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13. CONCLUSÕES 

Actualmente uma importante fracção das águas residuais domésticas (e industriais) 
produzidas nos concelhos de Póvoa do Varzim e Vila do Conde são descarregadas 
sem tratamento, ou com tratamento deficiente, quer no rio Ave, quer na zona 
costeira. 

A integração, no Sistema Multimunicipal de Abastecimento e Saneamento do Vale do 
Ave da Frente de Drenagem que culmina na ETAR do Ave (FD 10), acentua ainda 
mais a necessidade de construção desta infra-estrutura de saneamento básico, no 
sentido de permitir tratar os efluentes previstos para a esta frente de drenagem. 

Tendo presente que a região do Vale do Ave é uma zona degradada do ponto de 
vista da qualidade dos recursos hídricos superficiais, nomeadamente no que respeita 
ao próprio rio Ave, só a entrada em funcionamento de todas as estruturas associadas 
ao Sistema Multimunicipal, no qual se inclui a construção da ETAR agora em 
avaliação, permitirá o cumprimento dos objectivos estabelecidos pela Águas do Ave. 

Neste contexto, e tendo por base o que foi exposto ao longo do EIA no essencial 
concluiu-se que: 

� À construção da ETAR do Ave está subjacente o objectivo do cumprimento 
das disposições legais aplicáveis à descarga de águas residuais urbanas no 
meio receptor, o que no contexto da região em que se insere é enquadrável 
nas medidas de requalificação ambiental a adoptar para a região do vale do 
Ave. 

� A área de construção prevista para a localização da ETAR é pouco extensa e 
incide em locais com uma importância ecológica reduzida e sem interesse do 
ponto de vista da ocorrência de elementos patrimoniais. 

� Os impactes negativos residuais que poderão subsistir após a implementação 
das medidas de minimização preconizadas no EIA são pouco significativos. 

Por estes motivos e devido às características de Projecto durante a fase de 
construção espera-se a ocorrência de impactes negativos com algum significado, 
tendo estes impactes um carácter temporário que em previsão coincidirão 
fundamentalmente com o primeiro ano de obra.  

A adopção de medidas de minimização de impactes e a aplicação eficiente de um 
Sistema de Gestão Ambiental apropriado ao projecto As actividades de exploração 
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da referida ampliação da ETAR não acarretarão impactes significativos no meio em 
que o Projecto se insere. 

Tendo em consideração o que foi exposto ao longo do EIA, no essencial conclui-se 
que da construção da ETAR do Ave resultarão benefícios que a curto, médio e longo 
prazo são esperados na qualidade dos meios hídricos e na requalificação global do 
meio ecológico e das actividades que deles dependem. 
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