CAPÍTULO IV – CARACTERIZAÇÃO DA SITUAÇÃO ATUAL DO AMBIENTE

1.

INTRODUÇÃO

Neste capítulo é feita a caracterização da situação atual do ambiente na área de
implantação do projeto, o que possibilitará posteriormente uma correta identificação dos
seus impactes.
Para tal, todos os elementos considerados de interesse são descritos detalhadamente de
modo a permitir o enquadramento adequado do projeto na sua área de influência e na
área diretamente afetada.
Como área de análise, será considerada a área diretamente afetada pelo projeto e a sua
envolvente direta, tendo para tal se considerado na cartografia de apoio uma faixa de
250 m de largura face ao eixo da via, para o devido enquadramento. Quando tal se
revelar necessário, e nomeadamente em descritores como a Socioeconomia, o
Ordenamento e a Paisagem, será considerada uma zona mais vasta, de modo a melhor
enquadrar o projeto na região atravessada e posteriormente poder avaliar de forma
integral os seus efeitos.
Serão analisados todos os elementos considerados de interesse (biofísicos, de qualidade
do ambiente e humanos), sendo o respetivo grau de desenvolvimento proporcional à
importância dos potenciais impactes. Serão assim abordadas as áreas temáticas a seguir
indicadas:
•

Geologia;

•

Solos e Uso do Solo;

•

Clima e Alterações Climáticas;

•

Recursos Hídricos;

•

Qualidade do Ar;

•

Ambiente Sonoro;

•

Gestão de Resíduos;

•

Sistemas Ecológicos;
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•

Paisagem;

•

Socioeconomia;

•

Ordenamento do Território

•

Património.

No final do capítulo é ainda analisada a evolução da situação do ambiente sem projeto,
considerando o ano horizonte do projeto (2035).
Para a caracterização das diferentes áreas temáticas executaram-se levantamentos de
campo detalhados e contactaram-se as entidades que poderiam dispor de informação de
interesse (ver correspondência trocada no Anexo 2 do Tomo 3 – Anexos Técnicos),
tendo a profundidade da análise sido definida para cada um dos descritores em função
da sua relevância face à situação específica do projeto em estudo, conforme se
identificou na Metodologia Geral do EIA, no Capítulo I deste relatório.
Para apoio a esta caracterização elaborou-se um conjunto de cartografia temática que
acompanha o texto, sendo que para visualização do enquadramento do projeto na zona,
se apresenta já seguidamente a sua implantação sobre fotografia aérea (FIG. IV. 1).
O projeto tem início no Nó de Albergaria, ao km 247+500 e termina antes do Nó de
Estarreja, ao km 257+900, numa extensão de cerca de 10,4 km, em território inserido nos
concelhos de Albergaria-a-Velha e de Estarreja.
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2.

GEOLOGIA

Neste ponto é feita a caracterização geológica da área em estudo, considerando as suas
características geomorfológicas, litológicas, tectónicas e sísmicas e ainda os aspetos da
hidrogeologia local, bem como, potenciais recursos minerais presentes na envolvente à
via existente.
Para a sua elaboração foram consultados os elementos bibliográficos disponíveis,
nomeadamente as Cartas Geológicas de Portugal, à escala 1/50 000, correspondente às
folhas 13C (Ovar) e 16A (Aveiro) e respetivas notícias explicativas, a Carta Geológica de
Portugal, na escala 1/500 000, a Carta Neotectónica de Portugal e respetiva notícia
explicativa (escala 1:1 000 000), a Carta de Risco Sísmico (1:1 000 000) e ainda o Estudo
Geológico e Geotécnico do projeto, que fornece a informação de maior pormenor da zona
do projeto e que face à natureza do projeto, foi por isso privilegiado.
Para a identificação de recursos e valores geológicos de interesse económico, cuja
exploração se faça em pedreiras e explorações mineiras na envolvente à via, foram
contactadas as Câmaras Municipais de Albergaria e de Estarreja, o Laboratório Nacional
de Energia e Geologia, I.P. (LNEG) e a Direção Geral de Energia e Geologia (DGEG). Foi
ainda consultado o site do ICNF e o site do Grupo Progeo – Portugal, de forma a
identificar potenciais formações geológicas de interesse conservacionista.

2.1

Enquadramento Geológico e Geomorfológico

A região de implantação do projeto situa-se no limite ocidental do Maciço Hespérico com
o bordo nordeste da Orla Ocidental (Bacia Meso-Cenozóica Ocidental), que recobre o
contacto entre as zonas Centro-Ibérica e de Ossa Morena.
De uma forma mais localizada, e em termos geomorfológicos, a A1 fica enquadrada a
ocidente pelo haff-delta de Aveiro, vulgarmente denominado de Ria de Aveiro,
caracterizada pela presença de amplas zonas sedimentares e relevo aplanado e a
nascente, pelo Complexo Xisto-Grauváquico Ante-Ordovícico, a que se associam
terrenos mais movimentados e uma maior dureza das formações litológicas.
O desenvolvimento da A1, que segue no essencial na charneira destas duas zonas,
abrange fundamentalmente áreas aplanadas, com reduzidas variações de cotas, com
exceção do vale encaixado do rio Antuã, onde as variações de cota são mais
significativas.
A grande uniformidade topográfica conduz assim a que as cotas oscilem suavemente
entre os 110 e os 90 metros desde o Nó de Albergaria (km 247+500) até ao km 251+400
e daqui até ao fim do projeto (km 257+900), entre cerca dos 90 e os 60 m.
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De acordo com o estudo geológico-geotécnico do projeto, na área do seu
desenvolvimento, ocorrem principalmente duas unidades geológicas, uma do Plistocénico
– Terraços (Q) e uma mais antiga, do Proterozóico Superior, a Formação da Arada - PεA
(FIG. IV. 2).

FIG. IV. 2 – Excerto da Folha Norte da Carta Geológica de Portugal (SGP, 1992) à escala
1:500.000, evidenciando as formações geológicas (representação sem escala)

A primeira é representada por depósitos detríticos de praias antigas e de terraços fluviais,
enquanto a segunda é fundamentalmente representada por xistos argilosos, cloríticos,
sericíticos e moscovíticos. A unidade do Proterozóico corresponde nas cartas geológicas
mais antigas aos Xistos de Arada, do complexo xisto-grauváquico ante-ordovícico. Esta
unidade constitui o substrato dos depósitos plistocénicos e aluvionares.
O substrato xistento do Proterozóico, sujeito a processo erosivo de aplanação, foi em
grande parte recoberto por formações mais recentes, de idade Plistocénica, constituídas
por depósitos detríticos, de praias antigas e terraços fluviais, os quais foram
posteriormente sujeitos a erosão, mais pronunciada nas zonas das linhas de água.
As linhas de água, com exceção do vale do rio Antuã, que corresponde a desnível da
ordem de 50 metros, encaixaram-se em vales predominantemente pouco acentuados e
com direção geral E-W, aproximadamente na perpendicular à xistosidade regional e ao
traçado da A1. No fundo de alguns vales encontram-se depósitos aluvionares recentes,
apresentando geralmente modesto desenvolvimento, nomeadamente em espessura.
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Além do rio Antuã, transposto em viaduto, merecem referência as seguintes linhas de
água, às quais se associam depósitos aluvionares. Estas linhas de água são atualmente
restabelecidas por passagens hidráulicas que serão prolongadas no âmbito do presente
projeto de alargamento:
− Linha de água associada à PH 248-1, cerca do km 248+270, com desnível
próximo de 20 m;
− Linha de água associada à PH 249-2, cerca do km 249+215, com desnível de
cerca de 8 m;
− Linha de água associada à PH 363 (249-4), cerca do km 249+920, com desnível
de cerca de 25 m;
− Linha de água associada à PH 250-4, cerca do km 250+950, com desnível de
cerca de 12 m;
− Linha de água associada à PH 251-2, cerca do km 251+660, com desnível
aproximado de 25 m;
− Linha de água associada à PH 366 (252-2), cerca do km 252+515, com desnível
de cerca dos 25 m;
− Rio Jardim, PH 368 (253-1), cerca do km 253+220, com desnível de cerca de
20 m.

2.2

Unidades Litoestratigráficas

A consulta bibliográfica, nomeadamente o projeto de execução da atual autoestrada e o
reconhecimento geológico efetuado, permitiram individualizar as seguintes unidades
litoestratigráficas, conforme especificado no estudo geológico-geotécnico, cuja planta –
perfil com a identificação das unidades ocorrentes se apresenta no Anexo 3 do Volume 3
– Anexos:
RECENTE

•

Aterros (At)

Sob esta designação incluem-se os aterros construídos no âmbito da atual autoestrada,
alguns dos quais de apreciável dimensão. Os materiais utilizados, resultaram
predominantemente de escavações na linha, sobretudo solos arenosos (plistocénicos) e
xistosos. Ao nível da fundação do pavimento foram sempre utilizados solos arenosos.
Estes depósitos de aterro são identificados em perfil longitudinal, enquanto em planta
apresenta-se a cartografia das formações de base.
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•

Aluviões (a)

Os sedimentos aluvionares que ocorrem nas linhas de água atravessadas pelo traçado
podem ser separados em três grupos distintos: aluviões de natureza argilo-siltosa (a1),
de tonalidade acastanhada, aluviões areno-silto-argilosas (a2) e aluviões constituídas
basicamente por areias finas a médias (a3). De um modo geral apresentam pequena
espessura.
Quer as aluviões argilo-siltosas (a1), mais frequentes, quer as areno-silto-argilosas (a2),
encontram-se associadas a linhas de água que drenam os terrenos do complexo xistoso,
aparecendo até por volta do km 252+500.
As aluviões de natureza arenosa (a3) encontram-se sobretudo no vale do rio Antuã,
transposto através de viaduto, bem como das restantes linhas de água interferidas e
atrás referenciadas.
PLISTOCÉNICO

•

Depósitos de praias antigas e terraços fluviais (Q)

Depósitos de praias antigas e terraços fluviais, estão representados principalmente por
areias mais ou menos argilo-siltosas e leitos de seixos e calhaus rolados, numa matriz
areno-pelítica, em que a fração argilosa possui expressão significativa. A tonalidade é
predominantemente amarelada, com passagens avermelhadas.
São interessados na parte final do traçado, a partir aproximadamente do km 253+540,
cobrindo o complexo de xisto do Proterozóico, apresentando frequentemente espessuras
reduzidas.
PROTEROZÓICO SUPERIOR

•

Formação da Arada - Xistos (XG)

A Formação da Arada, do Proterozóico, está fundamentalmente representada por uma
série de xistos luzentes (cloríticos, sericíticos e moscovíticos), comportando veios ou
intercalações quartzosas. Os xistos apresentam-se físseis, com a xistosidade a
apresentar pendor subvertical e direção variável geralmente entre N-S e N20ºW,
sensivelmente paralela à direção geral da autoestrada.
Estes terrenos, até às cotas de trabalho, apresentam-se muito a medianamente
alterados.
No Quadro IV. 1 são indicadas as unidades que ocorrem ao longo do sublanço estando a
sua representação em planta – perfil longitudinal apresentada na cartografia do estudo
geológico-geotécnico que consta do Anexo 3 do Volume 3 – Anexos, conforme atrás
referido.
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Quadro IV. 1 – Formações Geológicas Interessadas ao Nível da Plataforma da Atual
Autoestrada
TRECHO (km)

FORMAÇÃO GEOLÓGICA

247 +

500

a

248

+

025

At

248 +

025

a

248

+

200

XG

248 +

200

a

248

+

390

At

248 +

390

a

248

+

810

XG

248 +

810

a

248

+

900

At

248 +

900

a

248

+

980

XG

248 +

980

a

249

+

060

At

249 +

060

a

249

+

135

XG

249 +

135

a

249

+

300

At

249 +

300

a

249

+

550

XG

249 +

550

a

249

+

635

At

249 +

635

a

249

+

830

XG

249 +

830

a

250

+

090

At

250 +

090

a

250

+

200

XG

250 +

200

a

250

+

465

At

250 +

465

a

250

+

640

XG

250 +

640

a

250

+

700

At

250 +

700

a

250

+

890

XG

250 +

890

a

251

+

110

At

250 +

110

a

251

+

175

XG

251 +

175

a

251

+

310

At

251 +

310

a

251

+

585

XG

251 +

585

a

251

+

895

At

251 +

895

a

251

+

910

XG

251 +

910

a

251

+

970

At

251 +

970

a

251

+

180

XG

251 +

180

a

252

+

300

At

252 +

300

a

252

+

460

XG

252 +

460

a

252

+

575

At

252 +

575

a

253

+

170

XG

253 +

170

a

253

+

315

At

253 +

315

a

253

+

545

XG

253 +

545

a

253

+

710

Q

253 +

710

a

254

+

000

At

254 +

000

a

254

+

335

Q

254 +

335

a

255

+

110

At

255 +

110

a

255

+

310

Q

255 +

310

a

255

+

360

At

255 +

360

a

255

+

610

Viaduto

255 +

610

a

255

+

760

At

255 +

760

a

255

+

890

Q
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TRECHO (km)

2.3

FORMAÇÃO GEOLÓGICA

255 +

890

a

256

+

115

At

256 +

115

a

256

+

205

Q

256 +

205

a

256

+

750

At

256 +

750

a

256

+

955

Q

256 +

955

a

257

+

325

At

257 +

325

a

257

+

460

Q

Hidrogeologia

Em termos hidrogeológicos, a Orla Cenozoica Ocidental corresponde a uma enorme
bacia sedimentar preenchida com sedimentos terciários e quaternários, cuja abertura
está associada aos primeiros estádios da abertura do oceano Atlântico. O Maciço Antigo
(ou Maciço Hespérico) que contacta a leste com a Orla Ocidental (Bacia Meso-Cenezóica
Ocidental) através da falha Porto-Coimbra-Tomar, é constituído essencialmente por
rochas eruptivas e metassedimentares.
O projeto abrange em quase toda a sua extensão terrenos que estão inseridos junto ao
limite poente da unidade do Maciço Antigo e na sua parte final, junto ao Nó de Estarreja,
o limite nascente da unidade da Orla Ocidental, conforme enquadramento na FIG. IV. 3,
abrangendo e tal como verificado na caracterização dos recursos hídricos subterrâneos
(ponto 5.3.1 do EIA), duas massas de água subterrâneas, nomeadamente a massa de
água subterrânea Maciço Antigo Indiferenciado da Bacia do Vouga (PTA0x1RH4) e a
massa de água subterrânea Orla Ocidental Indiferenciado da Bacia do Vouga
(PTO01RH4_C2).
Ao longo do sublanço encontram-se assim formações detríticas com permeabilidade por
porosidade, correspondentes a depósitos de praias antigas, terraços fluviais do
Quaternário e aluviões recentes, sendo estas as mais permeáveis, e terrenos xistosos do
complexo Proterozóico, que quando sãos, apresentam reduzida permeabilidade.
Os depósitos aluvionares correspondem a aquíferos livres, sensíveis ao regime
pluviométrico, que por virtude da sua modesta espessura, têm fraca expressão
hidrogeológica.
Os terrenos xistosos apesar de serem muito pouco permeáveis, em algumas zonas
apresentam-se bastante fraturados, promovendo a infiltração, pelo que o nível freático
pode encontrar-se próximo da superfície.
Contudo, os aspetos hidrogeológicos mais relevantes correspondem ao contraste de
permeabilidade entre os solos arenosos do Plistocénico e os terrenos xistosos, sobre que
assentam, originando aquíferos do tipo suspenso, que podem dar origem a exsurgências
de águas. No entanto, como os depósitos quaternários são de uma forma geral pouco
permeáveis dada a presença de argila na matriz, este tipo de situação é de reduzida
ocorrência.
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Fonte: SNIRH, INAG

FIG. IV. 3 – Unidades Hidrogeológicas de Portugal Continental. Enquadramento do Projeto

2.4

Tectónica

Em termos tectónicos, a região enquadra-se no bloco tectónico-estratigráfico do Terreno
Finisterra, que está separado da Zona Centro-Ibérica pela zona de cisalhamento PortoTomar-Ferreira do Alentejo, de direção NNW-SSE e cinemática de desligamento direito.
Os xistos do Proterozóico são de baixo grau e estão intensamente deformados e
cisalhados por ação de eventos tectono-metamórficos cadomianos e variscos.
Apresentam xistosidade com direção variando entre N-S e N20ºW, com pendor
subvertical. A fracturação assume, em geral, atitudes sensivelmente ortogonais à
xistosidade. Conforme identificação do estudo geológico-geotécnico, embora sejam
visíveis alinhamentos na fotografia aérea, nenhum deles ocorre na zona do traçado.
Os terrenos terciários, depósitos de praias antigas e terraços fluviais, não assumem
aspetos tectónicos e estruturais relevantes, pelo que globalmente se verifica assim que
os aspetos estruturais e tectónicos não se apresentam como gravosos para a
estabilidade dos taludes e das intervenções a realizar.
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Consultado o Geoportal do LNEG relativo ao tema “Falhas Ativas Quaternárias da Ibéria”
e também de acordo com a Carta Neotectónica de Portugal Continental à escala
1:1 000 000 (Cabral e Ribeiro, 1988), na área de projeto não se encontra identificada
qualquer falha.

FIG. IV. 4 – Extrato da Carta Neotectónica

2.5

Sismicidade

A região em estudo apresenta uma sismicidade moderada, estando a área em estudo,
segundo o Atlas do Ambiente, no limite entre a zona de intensidade sísmica VI e de
sismicidade histórica VII (FIG. IV. 5).
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FIG. IV. 5 – Isossistas de Intensidade Máxima

O Regulamento de Segurança e Ações para Estruturas de Edifícios e Pontes, de 1983,
definido pelo Decreto-Lei n.º 235/83, de 31 de maio, e pelo Decreto-Lei n.º 357/85, de 2
de setembro, procede à quantificação da ação dos sismos em Portugal, apresentando
uma divisão em 4 zonas que, por ordem decrescente de sismicidade, são designadas por
A, B, C e D.
De acordo com esta classificação, a área em estudo apresenta-se inserida na zona
sísmica C, de baixa a moderada sismicidade (FIG. IV. 6).

A1 – Alargamento e Beneficiação para 2x3 Vias do Sublanço Albergaria / Estarreja
EIA – Volume 2 – Relatório Síntese
Rev.01

91
Capítulo IV
fevereiro 2018

FIG. IV. 6 – Zonas Sísmicas de Portugal Continental

2.6

Recursos Geológicos de Interesse Económico e Conservacionista

De acordo com a informação recolhida junto das entidades, não são conhecidos,
identificados ou inventariados afloramentos geológicos com interesse geológico na área
de estudo. Não ocorrem também quaisquer ocorrências hidrominerais, nem são
conhecidos recursos minerais com interesse económico relevante.
Na área de estudo não é conhecida qualquer atividade antiga ou atual ao nível da
indústria extrativa, não havendo quaisquer servidões administrativas desta natureza.
Apenas na área envolvente têm sido exploradas, nalguns locais, areias para construção
civil e argilas comuns.
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3.

SOLOS E USO DO SOLO

3.1

Metodologia

Tratando-se do alargamento de uma autoestrada existente que se executa em área já
expropriada para a atual via e com uma reduzida área de novas afetações marginais
(cerca de 4,6 ha), é objetivo destes descritores identificar que tipologia de solos e
respetivos usos são interferidos além da área dos atuais taludes a intervencionar.
Assim, ao nível dos Solos, não existindo para esta região do país cartografia de solos a
escala adequada, Cartas dos Solos de Portugal e Cartas de Capacidade de Uso do Solo,
à escala 1/25 000, recorreu-se à informação e cartografia do projeto, nomeadamente ao
traçado em planta do alargamento para identificação das áreas afetadas fora da atual
área atualmente construída, à informação das formações interferidas identificadas no
estudo geológico-geotécnico do projeto, à fotografia aérea e à cartografia de
condicionantes dos Planos Diretores Municipais (PDM) de Albergaria e de Estarreja, para
a identificação de áreas inseridas na Reserva Agrícola Nacional.
Para um enquadramento geral da zona usou-se também a Carta de Solos (FIG. IV. 7) e
Capacidade de Uso do Solo (FIG. IV. 8) do Atlas do Ambiente.
No âmbito desta caracterização foi ainda elaborada uma Carta de Uso do Solo para
caracterização e localização dos principais usos do solo ocorrentes na área em estudo,
com particular ênfase para os usos mais relevantes próximos da via a intervencionar.
Esta cartografia é baseada na interpretação de fotografia aérea recente e nos
levantamentos de campo efetuados e é apresentada na FIG. IV. 9.
A área em estudo definida corresponde a uma faixa de 250 m de largura para cada um
dos lados do eixo da via existente.

3.2

Caracterização dos Solos Ocorrentes

Na área de projeto, e de acordo com a Carta de Solos do Atlas do Ambiente (FIG. IV. 7)
predominam os Cambissolos Húmicos (xistos), sendo que a uma escala de maior
pormenor, e em face das informações do Estudo Geológico – Geotécnico, é de admitir a
ocorrência de Aluviossolos, em manchas isoladas na parte norte envolvente ao traçado.
A Capacidade de Uso dos Solos na envolvente à via (FIG. IV. 8) insere-se na Classe F
(de uso não agrícola) até cerca do meio do traçado e na Classe A (uso agrícola),
sobretudo na parte final do traçado, o que corrobora assim a dedução anterior.
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FIG. IV. 7 – Carta de Solos (Atlas do Ambiente)

FIG. IV. 8 – Carta de Capacidade de Uso do Solo (Atlas do Ambiente)
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Deste modo, pode assim concluir-se que os Cambissolos Húmicos têm origem nas
formações xistosas do Complexo Xisto-Grauváquico e estarão sobretudo representados
até cerca do km 253+500, onde se verifica que os solos têm uma reduzida capacidade de
uso agrícola e que é atestada pelo seu uso florestal.
Sensivelmente a partir desta zona marcarão presença os solos Aluvionares, baseados
nas formações detríticas do Quaternário e que recobrem as formações xistosas e que
dão origem a solos de maior capacidade de uso e que justificam também o uso agrícola
aqui se verifica até final do traçado.
Da observação das Cartas de Reserva Agrícola Nacional (RAN) dos PDM’s dos
concelhos interferidos, cujos extratos são analisados no descritor Ordenamento do
Território, verifica-se que as manchas da RAN estão sobretudo localizadas na área de
ocorrência dos solos de Classe A, na parte norte do sublanço, bem como ainda nos vales
das principais linhas de água, onde ocorrem alguns depósitos aluvionares.

3.3
3.3.1

Caracterização dos Usos do Solo Ocorrentes
Enquadramento geral da área de projeto

A área envolvente a este Sublanço da A1 apresenta características rurais, baseadas num
uso do solo florestal e agrícola, sendo que a este último se associa também um uso
urbano.
O corredor da A1 até cerca de metade do traçado, insere-se numa envolvente florestal
dominada por monocultura de eucalipto, que dá depois lugar a uma zona agrícola, que
tem a poente as grandes manchas urbanas do concelho de Estarreja (Fermelã, Canelas,
Salreu e Estarreja), que se estruturam em torno da EN109 e que se estendem depois
para nascente, de uma forma difusa ao longo das vias municipais que irradiam
perpendicularmente da EN109 e que são pela A1 (orientação sul – norte) interferidas e
restabelecidas.
A rede viária que serve este território é marcada por três eixos principais de orientação
sul – norte, designadamente a A1, objeto do presente estudo, a A29, que segue paralela
à A1 e a oeste desta e para lá dela, a referida EN109.
Para além destes eixos estruturantes, o território é depois atravessado por um conjunto
de vias secundárias com desenvolvimento essencialmente perpendicular aos referidos
eixos principais e ao longo das quais se vão estruturando os aglomerados populacionais
que têm assim uma ocorrência difusa no território, conforme é visível na FIG. IV. 9.
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3.3.2

Descrição da ocupação do solo ao longo do traçado. Análise das classes de
uso do solo

O uso atual do solo da envolvente ao Sublanço Albergaria / Estarreja da A1 caracterizase assim pela predominância de áreas de uso florestal, essencialmente monocultura de
eucalipto, sendo que na metade final do corredor em análise se verifica a presença de
áreas agrícolas, com espaços sociais estruturados ao longo da rede viária secundária.
Nesta zona e de forma pontual ocorrem ainda áreas de uso industrial / comércio, onde se
destacam algumas empresas ligadas ao setor dos transportes, construção civil e apoio
agrícola. De referir ainda dentro do corredor em estudo a ocorrência de infraestruturas de
transporte de energia (gás natural e eletricidade) e de abastecimento de água.
Além do referido, surgem ainda áreas afetas a equipamentos da própria autoestrada
(Área de Serviço de Antuã) e infraestruturas rodoviárias associadas às redes viárias
principal e secundária e que são pela A1 interferidas e restabelecidas.
Conforme a FIG. IV. 9 (Carta de Uso do Solo), é possível estruturar assim as seguintes
classes e subclasses de uso do solo, as quais são seguidamente caracterizadas:
Quadro IV. 2 – Classes de Uso do Solo Ocorrentes na Área de Estudo
Classe

Subclasse
Espaço social
Espaço industrial / comércio

Espaço urbano

Rede viária principal
Caminhos municipais
Estação de serviço
Espaço agrícola

Espaço rural

Espaço florestal de produção
Espaço florestal de proteção

Matos

---

Rio

Rio Antuã
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Classe: Espaço urbano
Nesta classe inclui-se a subclasse “Espaço social” correspondente aos aglomerados
populacionais, representados pelo tecido urbano mais homogéneo e pelas edificações
dispersas no território. Como se verifica na FIG. IV. 9 estas áreas tem uma ocorrência
reduzida na área de estudo, surgindo de forma localizada, sobretudo para norte da
travessia do rio Antuã (km 255+500).
Estas áreas urbanas dispõem-se em linhas estruturadas ao longo das vias de
comunicação existentes, alternando com os campos agrícolas geometrizados em
parcelas de pequenas dimensões, com predomínio de formas retangulares.
As áreas urbanas mais concentradas e próximas do traçado da A1 correspondem às
povoações de Porto de Baixo (a oeste) e Soutelo (a este), sensivelmente entre o
km 253+300 e o km 253+600, Devesa (a este) entre o km 255+700 e o km 256+600 e
Souto (a oeste) entre o km 256+100 e o km 256+600, aproximadamente.
As habitações são do tipo unifamiliar e apresentam 1 ou 2 pisos. Associado às
habitações surgem normalmente anexo às casas ou de apoio à atividade agrícola.
A localização e registo fotográfico das habitações mais próximas da via a intervencionar
encontra-se apresentado no Quadro IV. 3.
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Do lado oeste a
maior concentração
de habitações
encontra-se a uma
distância superior a
150 m da via,
estando a habitação
mais próxima
(Habitação 1) a
cerca de 70 m.

253+400 –
253+600 /
PS369
(a oeste)

Porto de
Baixo
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Distância em
relação à via

Localização
na via (km)

Povoação
/ Local

Serração

Registo fotográfico

Habitação 1

Rev.01
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Serração

Habitação 1

Localização (cartografia)

Quadro IV. 3 – Localização das Principais Áreas Urbanas Localizadas no Corredor em Estudo

253+400 –
253+600 /
PS369
(a este)

Soutelo

As edificações mais
próximas distam
cerca de 50 m
(Habitação 2) e
75 m (Habitação 3)
da via.

A este localiza-se a
povoação de
Soutelo, que
apresenta um
desenvolvimento
linear ao longo da
EN1-12.

Distância em
relação à via

Habitação 3

Rev.01

Habitação 2

Registo fotográfico

A1 – Alargamento e Beneficiação para 2x3 Vias do Sublanço Albergaria / Estarreja
EIA – Volume 2 – Relatório Síntese

Localização
na via (km)

Povoação
/ Local

Habitação 2

Habitação 2

Localização (cartografia)
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Habitação 3

255+700 –
255+850
(a Este)

Devesa

Capítulo IV
fevereiro 2018

104

Localização
na via (km)

Povoação
/ Local

As habitações mais
próximas localizamse a cerca de 60 m
(Habitação 4) e
70 m (Habitação 5)
da via.

Do lado Este da via
localiza-se o lugar
de Devesa, com um
desenvolvimento
linear ao longo das
vias existentes.

Distância em
relação à via

Anexo da
Habitação 5

Habitação 5

Habitação 4

Empresa de
reciclagem

Registo fotográfico

Habitação 5
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Empresa de
reciclagem

Habitação 4

Localização (cartografia)

256+150 –
256+200
(a oeste)

Localização
na via (km)

Mais afastado
localiza-se uma
outra habitação
(Habitação 7) a
cerca de 65 m da
via.

Do lado poente,
praticamente
contígua à via (a
cerca de 8 m),
localiza-se uma
habitação devoluta
(Habitação 6). Esta
habitação tem as
janelas entaipadas
com tijolos e não se
encontra habitada.

Distância em
relação à via

Habitação 6

Habitação 6
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Habitação 7

Registo fotográfico
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(Rua do
Canto do
Souto)

Souto

Povoação
/ Local

Habitação 6

Habitação 7

Localização (cartografia)
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255+700 –
255+850
(a Este)

Devesa
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(Travessa
do Campo)

Localização
na via (km)

Povoação
/ Local

As áreas anexas
desta habitação são
praticamente
confinantes com a
vedação da
autoestrada, onde
existe também uma
barreira acústica.

Do lado nascente,
entre a Travessa do
Campo e a
autoestrada,
localiza-se um
pequeno conjunto
de casas,
encontrando-se a
habitação mais
próxima da A1
(Habitação 8) a
cerca de 12 m. A
garagem da
habitação dista da
via cerca de 8 m.

Distância em
relação à via

Anexo

Garagem

Habitação 8

Registo fotográfico

Garagem

Anexos

Rev.01
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Habitação 8

Localização (cartografia)

256+400 –
256+500 /
PI372
(a oeste)

Localização
na via (km)

Do lado poente da
via, localiza-se uma
habitação
(Habitação 9) a
cerca de 10 m da
via e junto à PI
existente.

Distância em
relação à via

A1

Rev.01

Habitação 9

Habitação 9

Registo fotográfico
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(Rua da
Feira)

Santo
Amaro /
Devesa

Povoação
/ Local

Habitação 9

Localização (cartografia)
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(Rua da
Feira)

Santo
Amaro /
Devesa

Povoação
/ Local

256+400 –
256+500 /
PI372
(a Este)

Localização
na via (km)

Do lado nascente, a
habitação mais
próxima dista cerca
de 12 m da
autoestrada,
estando adjacente à
PI existente. É
protegida por uma
barreira acústica
existente (Habitação
10).

Distância em
relação à via

A1

Habitação 10

Habitação 10

Registo fotográfico
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Habitação 10

Localização (cartografia)

Do lado poente
existe uma
habitação a cerca
de 12 m da via
(Habitação 11),
localizada junto a
um caminho
paralelo da
autoestrada, que
liga a Rua da Feira,
mais a sul, com a
Rua Professora
Maria do Carmo
Valente Almeida, a
norte.

256+750 –
256+800
(a oeste)

Santo
Amaro

Rev.01

Habitação 11

Registo fotográfico
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Distância em
relação à via

Localização
na via (km)

Povoação
/ Local

Habitação 11

Localização (cartografia)
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256+900 –
257+000
(de ambos
os lados)

Santo
Amaro /
Devesa
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Localização
na via (km)

Povoação
/ Local

Na parte nascente a
habitação mais
próxima situa-se a
cerca de 50 m da
via (Habitação 13).

Do lado poente, a
habitação mais
próxima dista cerca
de 8 m da via
(Habitação 12). A
esta habitação
associam-se vários
anexos. Ainda do
lado poente,
destaca-se a
presença de um
anexo agrícola /
parque de máquinas
praticamente
contíguo à via.

Distância em
relação à via

Habitação 13

Poste de
telecomunicações

Habitação 12

Registo fotográfico

Habitação 13

Poste de
telecomunicações

Rev.01

A1 – Alargamento e Beneficiação para 2x3 Vias do Sublanço Albergaria / Estarreja
EIA – Volume 2 – Relatório Síntese

Anexos

Anexo agrícola /
Parque de máquinas

Habitação 12

Localização (cartografia)

No que respeita à subclasse de solo “Espaço industrial / comércio”, destacam-se as
seguintes, como as principais ocorrências próximas do traçado em estudo:
− Dois armazéns localizados a cerca de 70 m da via, a este do km 247+500, no
início do traçado em estudo (Nó de Albergaria), sendo que um dos armazéns
pertence a uma empresa de transportes (“Lameiras Mendes – Transportes”),
enquanto o outro se encontra devoluto (ver Foto 1);

Foto 1 – Empresa de transportes “Lameiras Mendes – Transportes”

− Serração / armazéns de maquinaria agrícola, a cerca de 40 m a oeste da via
(km 253+475), junto à PS369 (ver Foto 2);

Foto 2 – Serração / armazéns de maquinaria agrícola

− Empresa / armazém localizado a cerca de 200 m a este da via (km 253+700);
− Empresa de reciclagem, a este, ao km 255+750, a aproximadamente 75 m da
via;
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cerca de 20 m a este da via
− Estaleiro de materiais de construção situado a cerca
(km 256+000) (ver Foto 3);

Foto 3 – Estaleiro de materiais de construção

Rede Viária Principal”
Principal inclui-se na área de estudo e para além da A1,
Na subclasse “Rede
Sublanço Albergaria / Estarreja, objeto da presente análise, a EN1-12,
12, a EM565 e a
EM566.
A subclasse “Caminhos” integra a rede de caminhos municipais existentes,
nomeadamente os localizados aos km 250+461, 251+447, 252+775, 254+202 e
257+442.
Nesta classe de referir ainda a subclasse “Infraestruturas
Infraestruturas e Equipamentos”,
Equipamentos
correspondente à Área de Serviço de Antuã, localizada na envolvente do km 255+000
(ver Foto 4).

Foto 4 – Área de Serviço de Antuã
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Além do referido, ocorrem ainda várias infraestruturas de abastecimento de água,
eletricidade, gás, saneamento e telecomunicações, cuja identificação e localização
consta do descritor Ordenamento e Condicionantes, destacando-se apenas de seguida
as Subestações da REN Gasodutos, associada ao gasoduto principal que segue no
corredor da A1:
− Subestação de “Roxico” da REN-Gasodutos, S.A., localizada a cerca de 60 m a
oeste da via (km 249+159) (ver Foto 5);

Foto 5 – Subestação de “Roxico” da REN-Gasodutos

− Subestação da REN-Gasodutos, S.A., localizada a cerca de 100 m a este da via
(km 254+259) (ver Foto 6);

Foto 6 – Subestação da REN-Gasodutos

− Subestação de “Estarreja” da LusitaneaGas (Galp Energia), localizada a
aproximadamente 90 m a este da via (km 257+700), na parte final do traçado em
estudo junto ao Nó de Estarreja (ver Foto 7).
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Foto 7 – Subestação de “Estarreja” da LusitaneaGas

Espaço Rural
A classe Espaço Rural, inclui a subclasse “Espaço agrícola” que caracteriza sobretudo o
terço final do corredor em estudo, nomeadamente do km 253+500 ao km 257+000. De
referir ainda uma pequena mancha dentro da área em estudo, junto ao Nó de Albergaria.
A matriz agrícola é intercalada por inúmeras áreas urbano-rurais de povoamento disperso
estruturadas ao longo dos eixos viários mais antigos, com destaque na envolvente do
traçado em estudo para Porto de Baixo, Soutelo, Devesa e Souto. As principais manchas
de povoamento agrupado localizam-se em áreas mais afastadas do corredor em estudo –
Albergaria-a-Velha (a nascente), Fermelã, Canelas, Salreu e Estarreja (a poente).
Assim, o casario disposto em linhas estruturadas ao longo das vias de comunicação
alterna com os campos agrícolas geometrizados em parcelas de pequenas dimensões,
com predomínio de formas retangulares. Os solos férteis suportam uma agricultura
intensiva, onde o milho desempenha um importante papel. Na envolvente das habitações
verifica-se um mosaico de culturas e utilizações, típico de uma agricultura de
subsistência, com a combinação de pequenas hortas e árvores de fruto.
Os campos são compartimentados com vinha em latadas.
As Foto 9 e Foto 8 ilustram a tipologia das áreas agrícolas que caracterizam a envolvente
do traçado em estudo.
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Foto 8 – Envolvente agrícola às habitações

Foto 9 – Campos agrícolas delimitados por vinha em latada

Os terrenos mais pobres e de orografia mais acidentada são ocupados com culturas
florestais de eucaliptal, integrando a subclasse “Espaço florestal de produção”.
O traçado da A1 em estudo atravessa extensas manchas de eucaliptos que só são
interrompidas por manchas agrícolas nos terrenos envolventes a povoações e linhas de
água. Trata-se sobretudo de um sistema de monocultura que integra plantações
recentes, bem como povoamentos maduros (ver Foto 10).
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Foto 10 – Presença de eucalipto ao longo do corredor em estudo

A presença de pinheiro bravo é apenas verificada na área envolvente do vale do rio
Antuã.
De referir ainda a subclasse “Espaço florestal de proteção”, referente à presença de
algumas pequenas bouças dominadas por carvalho-roble e choupo. Estas áreas
encontram-se em particular associadas ao vale do rio Antuã. Na Foto 11 apresenta-se
uma mancha de carvalho-roble, na margem direita do rio Antuã, do lado Este da
autoestrada.

Foto 11 – Mancha de carvalho-roble na margem direita do rio Antuã
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Matos
Esta classe corresponde a comunidades arbustivas rasteiras caracterizadas pela
combinação de várias espécies, como tojais e urzais. Estas espécies surgem
essencialmente associados a zonas de orla de espaços florestais de produção e vales de
pequenas linhas de água.

Foto 12 – Formações arbustivas adjacentes à autoestrada

Também associado às áreas agrícolas e ao revestimento dos taludes da autoestrada,
surgem zonas de vegetação ruderal com presença de matos.

Foto 13 – Presença de vegetação ruderal em locais de intervenção humana
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Rio
Esta classe integra o plano de água do rio Antuã (ver Foto 14), onde se verifica a
presença de uma vegetação ripícola muito fragmentada e alterada

Foto 14 – Aspeto geral do rio Antuã na zona do viaduto da A1
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4.

CLIMA

4.1

Metodologia

O conhecimento e análise das características climáticas na região atravessada pelo
projeto é fundamental para se poder prever a ocorrência de eventuais fenómenos que
possam constituir situações de risco para a circulação rodoviária ou que da existência e
funcionamento do mesmo possam decorrer alterações no clima local.
Sendo assim, é feita uma abordagem climatológica da área em estudo a nível regional,
com vista a caracterizar os principais elementos do clima da região, e a nível local, de
forma a identificar eventuais fenómenos microclimáticos que possam resultar em
impactes negativos pela presença e funcionamento da via.
A metodologia de análise consistiu assim nos seguintes passos:
- Localização das estações climatológicas existentes na região, sua escolha e
recolha dos dados de base;
- Análise das condições climáticas com base nas variações mensais e anuais
dos meteoros pertinentes (temperatura, precipitação, radiação solar e
evaporação potencial, velocidade do vento, e outros);
- Análise dos fenómenos específicos associados a condições meteorológicas
particulares (ventos fortes, temporais, chuvadas torrenciais, nevoeiros, geadas,
trovoadas, etc.);
- Caracterizações dos principais padrões microclimáticos
ocorrentes na área de projeto e envolvente próxima.

4.2
4.2.1

potencialmente

Caracterização Regional
Enquadramento Climático

De acordo com Daveau et al. (1985), a zona em estudo encontra-se sob influência do tipo
climático Marítimo, subtipo Litoral Oeste, caracterizado por “amplitude térmica pouco
acentuada, frequentes nevoeiros de advecção durante as manhãs de Verão, sendo só
muito raramente atingidas por vagas de calor continental estival e são localmente
flageladas por ventos marítimos”.
Seguindo o critério da mesma autora, na análise do regime térmico do Inverno e do
Verão, para a estação meteorológica de Estarreja, que serviu de base para a
caracterização climática da área, verifica-se que apresenta Invernos frescos e Verões
moderados, ou seja:
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para o primeiro caso, temperaturas mínimas médias do mês mais frio entre
2º e 4 ºC, e entre 10/15 e 30 dias por ano com temperaturas mínimas abaixo
de 0ºC;
para o segundo caso, entre 20º e 29 ºC de temperaturas máximas médias do
mês mais quente e entre 20 e 100 dias com temperaturas máximas
superiores a 25 ºC.

De acordo com o Atlas do Ambiente (1975), a temperatura média diária da região varia
entre 10,0º e 12,5 ºC. Para a precipitação, e segundo a mesma fonte, os valores médios
variam entre 1200 e 1400 mm por ano, sendo o número de dias com precipitação
superior ou igual a 1,0 mm de 75 a 100 dias por ano.
A Província Atlântica do Norte é a Província Climática de Portugal que, geograficamente,
melhor define a área onde se desenvolve o traçado em estudo.
De acordo com Ribeiro et al, a “ Província Atlântica do Norte abrange a região litoral do
Norte de Portugal, desde o Rio Minho até perto do Mondego, e estende-se para o interior
até à isohipsa de 800 m”.
Dando ênfase à influência do oceano sobre o clima da fachada Norte Litoral do País,
Orlando Ribeiro (1985) considerou que “o noroeste de Portugal, até aos areais da Ria de
Aveiro ou ao baixo vale do Mondego, constitui a área onde a tonalidade atlântica do clima
se imprime com mais vigor”.
Apresenta como temperatura média mais baixa, menos de 15ºC, temperatura de Verão
moderada, menos de 20ºC e amplitude de variação anual reduzida (menos de 12ºC).
Nesta região a precipitação é geralmente superior a 1000 mm, com apenas dois meses
(ou mesmo só um) com chuva inferior a 30 mm, registando-se valores de humidade
relativa sempre elevados.
Entre os climas francamente atlânticos, distingue-se o subtipo Litoral Oeste, onde se
desenvolve o projeto, caracterizado por uma amplitude térmica atenuada, com frequente
nevoeiro de advecção durante as manhãs de Verão, o que confirma a marcada influência
marítima da zona, que só muito raramente é atingido pelas vagas do calor continental.

4.2.2

Classificação Climática

É frequente sintetizar a caracterização climática de uma região com recurso a uma
“classificação” qualitativa tomando como base o comportamento de um número reduzido
de variáveis meteorológicas, nomeadamente a temperatura do ar, a precipitação e a
humidade atmosférica.
Esta caracterização denomina-se de classificação climática de Köppen e adapta-se
bastante bem à paisagem geográfica e aos aspetos de revestimento vegetal da superfície
do globo.
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Nesta classificação são considerados cinco tipos climáticos correspondentes aos grandes
tipos de clima planetários. De acordo com a classificação de Köppen, a região em estudo
apresenta um clima do tipo Csb, ou seja:
C

Clima mesotérmico (temperado) húmido, em que a temperatura do mês mais
frio é inferior a 18 ºC mas superior a -3 ºC, enquanto o mês mais quente
apresenta valores superiores a 10 ºC;

s

Estação seca no Verão, a quantidade de precipitação do mês mais seco do
semestre quente é inferior a 1/3 da do mês mais chuvoso do semestre frio e
inferior a 40 mm;

b

Verão pouco quente mas extenso, a temperatura média do ar no mês mais
quente do ano é inferior a 22ºC, havendo mais de quatro meses cuja
temperatura média é superior a 10ºC.

A classificação de Köppen é normalmente utilizada na definição do tipo de clima à escala
planetário, devendo por isso ser interpretada como uma abordagem generalista baseada
em critérios arbitrados, e como tal discutível, sendo também suscetível de pecar ao nível
do detalhe da caracterização local (FIG. IV. 10).

FIG. IV. 10 – Classificação de Köppen

Mais relevante que as classificações climáticas é a caracterização quantitativa das
diferentes variáveis climatológicas - meteorológicas, que se analisam seguidamente.
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4.2.3

Meteorologia

Com vista a efetuar uma análise meteorológica do comportamento climático da área de
influência do traçado em estudo consideraram-se os dados da estação climatológica de
Estarreja e do posto udométrico de Espargo/Feira que constituem as estações com
dados disponíveis mais próximas do traçado (Quadro IV. 4).
Quadro IV. 4 – Características das Estações Meteorológicas Consideradas
Latitude (N)

Longitude (W)

Altitude (m)

Período de
Observação

Estarreja

40º47’

8º35’

26

1956/1977

Espargo / Feira

40º55’

8º36’

123

1951/1980

Estação

Note-se que apesar das estações se encontrarem geograficamente bem situadas
relativamente ao traçado em estudo, o qual se desenvolve em termos médios entre as
cotas 50 e 100, a maior altitude do posto udométrico de Espargo/Feira (123 m)
relativamente à estação climatológica de Estarreja (26 m), confere-lhe uma maior
precipitação anual, cerca de 20% mais.
Os parâmetros de caracterização meteorológica utilizados foram a temperatura do ar,
precipitação, humidade, evaporação, regime de ventos, nevoeiro e nebulosidade, orvalho
e geada e queda de neve.

4.2.3.1 Temperatura
A temperatura média anual registada na Estação Climatológica de Estarreja é de 13,9 ºC,
variando as médias mensais entre os 8,8 ºC (dezembro) e os 19,1 ºC julho) ao longo do
ano. A média das máximas chega aos 24,9 ºC no mês de julho e não passa dos 13,8ºC
em dezembro. Inversamente, a média das mínimas é de 13,3 ºC e 3,8 ºC nos mesmos
meses.
Anualmente o número de dias com temperatura mínima inferior a 0,0ºC foi de
21,3 dias, distribuídos entre os meses de novembro a abril, e com temperatura máxima
superior a 25ºC de 44,2, sendo os meses de junho a setembro que registam o maior
número de dias que excedem esse valor.
Da análise dos valores anteriores, conclui-se que se trata de uma zona com um clima de
carácter moderado, o que é corroborado pelo valor da amplitude térmica média de
10,3 ºC.
Este clima de temperaturas moderadas pode ser explicado pela proximidade do mar bem
como pela disposição do relevo, de orografia aplanada em quase toda a área de
influência do traçado.
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Na FIG. IV. 11 apresenta-se o gráfico termo-pluviométrico da estação climatológica de
Estarreja.
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FIG. IV. 11 – Gráfico Termo-Pluviométrico
(Estação Climatológica de Estarreja. 1956–77)

4.2.3.2 Precipitação
O valor de precipitação média anual registado na estação Climatológica de Estarreja no
período considerado foi de 1151,6 mm, enquanto no posto Udométrico de Espargo/ Feira
se registou uma precipitação total de 1462,6 mm.
Apesar destas duas estações se encontrarem situadas geograficamente a uma distância
próxima uma da outra, o valor de precipitação média anual registado no posto de
Espargo/Feira é relativamente superior ao verificado da estação de Estarreja, o que se
justifica com a diferença de altitudes das estações, 123 e a 26 metros de altitude,
respetivamente, e pela localização relativamente mais próxima do oceano da estação
Espargo/Feira.
A distribuição anual de precipitação verificada na estação climatológica de Estarreja,
apresenta a concentração dos períodos com maior pluviosidade nos meses de novembro
a fevereiro com valores a variar entre os 140 e 170 mm mensais, sendo os meses de
julho e agosto aqueles que apresentam menores valores de precipitação (FIG. IV. 12).
No posto udométrico de Espargo/Feira, os períodos de com maior pluviosidade estão
concentrados nos meses de novembro a março, registando valores que oscilam entre
165 e 215 mm. Os meses de julho e agosto são igualmente os que apresentam a
precipitação mais fraca (FIG. IV. 12).
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FIG. IV. 12 – Precipitação Média Mensal
(Estação Climatológica de Estarreja 1956–77 e Posto Udométrico de Espargo/Feira 1951–80)

4.2.3.3 Humidade e Evaporação
A humidade relativa do ar, observada na estação considerada, regista os valores
mínimos diurnos durante o período da tarde, uma vez que estes valores variam na razão
inversa da temperatura, enquanto que por outro lado, o arrefecimento noturno provoca
um aumento do valor deste parâmetro.

Humidade Relativa do Ar (%)

O clima da região é considerado relativamente húmido, dado os valores médios anuais
observados serem de 80 % às 9 horas, diminuindo esse valor ligeiramente ao longo do
dia, registando-se 74 % às 18 horas (FIG. IV. 13).
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FIG. IV. 13 – Humidade Relativa do Ar
(Estação Climatológica de Estarreja 1956–77)
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Para a mesma estação, e no que diz respeito à evaporação, o valor anual é de
1148,2 mm, verificando-se os valores mais elevados nos períodos com temperaturas
mais elevadas. O seu máximo registou-se em julho com 132,9 mm e o valor mínimo no
mês de dezembro com 52,5 mm.
Refira-se que não existe registo de valores na estação considerada para a insolação.

4.2.3.4 Nevoeiro e Nebulosidade

Nevoeiro (n.º de dias)

Outro meteoro, fortemente dependente da ação das massas de ar carregadas de
humidade, é o nevoeiro. Na zona em estudo verifica-se a ocorrência de nevoeiro durante
29,8 dias ao longo do ano sendo maior a frequência nos meses de julho, agosto e
setembro com 4,0, 5,6 e 4,0 dias, respetivamente (FIG. IV. 14).
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FIG. IV. 14 – Número de Dias com Nevoeiro
(Estação Climatológica de Estarreja. 1956–77)

A zona do traçado está integrada numa região onde domina a ocorrência de nevoeiros de
advecção, resultante da invasão do continente por ar húmido vindo do mar e que é
característico dos meses de Verão. O fundo dos vales dos afluentes do rio Vouga,
nomeadamente do rio Antuã, são afetados pelos denominados nevoeiros das baixas
atlânticas de origem mista, ou seja, de advecção e de irradiação.
Este segundo tipo domina nos meses mais frios, afetando essencialmente as depressões
topográficas. A ocorrência destas situações é muito frequente verificando-se valores de
céu muito nebulado (N (média) ≤ 8) em 120,3 dias por ano.
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4.2.3.5 Geada, Orvalho e Neve
A ocorrência de geadas é relativamente reduzida nesta região devido à ação moderadora
do oceano em termos térmicos, ocorrendo de novembro a abril (com a máxima
ocorrência no mês de dezembro com 10,4 dias), num total de 35,4 dias na estação de
Estarreja.
Em relação ao orvalho a estação de Estarreja regista a sua ocorrência em todos os
meses do ano, num total de 78,4 dias, tendo maior significado nos meses quentes do
ano.
Quanto à neve regista-se a ocorrência de 0,1 dias/ano, constituindo um valor
praticamente desprezável.

4.2.3.6 Regime de Ventos
Na estação de Estarreja não se encontram registos para este meteoro pelo que se
recorreu aos registos das estações de Aveiro e S. Jacinto.
Os ventos dominantes na estação climatológica de São Jacinto são do quadrante norte
(27,2%), principalmente nos meses de Verão, sendo de referir durante os meses de
Inverno a importância do quadrante sudeste.
Em termos de velocidades médias, os quadrantes dominantes são de sul (22,5 km/h) e
sudoeste (21,7 km/h). A média anual da frequência de situações de calmaria (em que a
velocidade do vento é inferior a 1 km/h) é de 16,4%, registando-se, no entanto, 35,5 dias
por ano com ventos de velocidade igual ou superior a 36,0 km/h, e 3,2 dias com
velocidade superior ou igual a 55,0 km/h.
Na estação climatológica Aveiro, o vento sopra predominantemente do quadrante
noroeste (33,1%), principalmente nos meses de Verão, registando-se durante o Inverno
igualmente a importância do quadrante sudeste (15,9%). O registo mais elevado de
velocidade do vento (16,8 km/h) corresponde igualmente ao quadrante noroeste.
Nesta estação a frequência anual de situações de calmaria é de 14,9%, sendo registados
10,0 dias por ano com ventos de velocidade igual ou superior a 36,0 km/h.
De referir que as velocidades médias ao longo do ano nestas duas estações situam-se,
no entanto, em valores relativamente baixos, que apenas pontualmente excedem os
20 km/h (quadrantes sul e sudoeste na estação de São Jacinto), não sendo assim
preocupantes os ventos fortes nesta região.
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Na FIG. IV. 15 apresentam-se as rosas dos ventos relativas às estações consideradas,
com indicação da frequência e velocidade média dos ventos.
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FIG. IV. 15 – Frequência e Velocidade Média dos Ventos para Cada Rumo

4.3

Caracterização Microclimática

As principais características microclimáticas da região de estudo são determinadas pelos
seguintes fatores morfológicos e de uso do solo:
- Morfologicamente o local de estudo situa-se numa zona aplanada, muito próxima
do litoral, exposta às brisas atlânticas.
- Não existem relevos significativos na zona envolvente onde se possam originar
brisas orográficas ou que determinem precipitação ou nebulosidade orográfica
que afetem a área em estudo.
- Uso do solo dominante é a mata de produção, determinando uma forte
rugosidade que limita o movimento de eventuais brisas terrestres.
- Uso agrícola, em campo aberto, tem também alguma representatividade,
podendo em situações anticiclónicas de elevada estabilidade atmosférica,
verificar-se um arrefecimento por irradiação relativamente intenso, determinando
que, ocorrendo situações de represamento de brisas, as zonas de acumulação
originadas apresentem elevada probabilidade de ocorrência de nevoeiros de
baixas continentais.
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Em consequência destas características, a região em estudo caracteriza-se pela
ocorrência significativa nas manhãs de estio de nevoeiros litorais de advecção e pela
ocorrência nas noites e manhãs dos meses de Outono, Inverno e Primavera de nevoeiros
de irradiação nas zonas depressionárias e no vale mais importante atravessado pelo
traçado, o vale do rio Antuã.
As brisas marítimas podem, assumir uma intensidade média, particularmente nos meses
de Verão.
Em resumo, a região em estudo não apresenta condições propiciadoras de situações
microclimáticas extremas ou indutoras de situações de risco para o uso do território, se
bem que, localmente possam ocorrer situações que, em termos de ocorrência de geada
ou de outros fenómenos de acumulação, apresentam frequências ou intensidades
superiores às registadas na estação de Estarreja.
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5.

RECURSOS HÍDRICOS

5.1

Metodologia

Para a caracterização dos recursos hídricos e qualidade da água considera-se a divisão
entre águas superficiais e águas subterrâneas.
Para esse efeito procedeu-se à recolha de informação bibliográfica existente para a
região, junto das entidades consultadas e nos diversos documentos e planos relativos à
gestão de recursos hídricos, e a um reconhecimento de campo direcionado. Neste último,
foi possível identificar as linhas de água existentes e as bacias de drenagem na área em
estudo, bem como usos existentes e fontes poluidoras.
Será igualmente avaliada a qualidade da água dos principais cursos de água
atravessados e das águas subterrâneas, tendo por base os dados disponibilizados pelo
Sistema Nacional de Informação de Recursos Hídricos, no âmbito da sua Rede de
Qualidade da Água, bem como a consulta do Plano de Gestão de Região Hidrográfica do
Vouga, Mondego e Lis (RH4) do 1º e 2º ciclo de planeamento, disponibilizados pela
Agência Portuguesa do Ambiente, I.P.(APA). Para a qualidade das águas de superfície
foram ainda realizadas análises às principais linhas de água atravessadas.
A análise dos dados de qualidade disponíveis para as águas superficiais e subterrâneas
será feita tendo por base as normas de qualidade da água atualmente em vigor,
nomeadamente as estabelecidas pelo Decreto-Lei n.º 236/98, de 1 de agosto.
Os recursos hídricos foram analisados à luz da Diretiva Quadro da Água (DQA), Diretiva
2000/60/CE, de 23 de outubro, transposta para a ordem jurídica portuguesa pela Lei
n.º 58/2005, de 29 de dezembro (Lei da Água) com alteração efetuada pelo Decreto-Lei
n.º 130/2012, de 22 de junho.

5.2
5.2.1

Recursos Hídricos Superficiais
Caracterização da bacia hidrográfica abrangida

O sublanço Albergaria / Estarreja da autoestrada em estudo (A1) insere-se integralmente
na Região Hidrográfica do Vouga (RH4), mais concretamente na bacia hidrográfica
do rio Vouga (FIG. IV. 16).
A bacia hidrográfica do Rio Vouga, localiza-se sensivelmente entre 40° 15’ e 40º 57’ de
latitude N e 07º 33’ e 08º 48’ de longitude W. Tem uma forma alongada com orientação
dominante este – oeste, ocupando uma área de 3.635 km2, inteiramente em território
português, desenvolvendo-se o Rio Vouga ao longo de 148 km.
Nascendo na Serra da Lapa, a cerca de 930 m de altitude, o Rio Vouga desagua no
Oceano Atlântico através da Ria de Aveiro, sendo a sua bacia hidrográfica limitada a
norte pela bacia hidrográfica do Rio Douro (98.370 km2) e a sul pela bacia hidrográfica do
Rio Mondego (6.644 km2).
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FIG. IV. 16 – Enquadramento Hidrográfico
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No troço inicial, o rio Vouga desce a cerca de 600 metros e entra num planalto de declive
suave até aos 400 metros numa extensão de 35 km. Depois, numa extensão de 20 km
desce até à cota de 150 metros encaixando entre vertentes inclinadas, até S. Pedro do
Sul. Daqui até à foz, desce abaixo da cota dos 20 metros com uma pendente suave,
numa extensão de 60 km.
Os principais afluentes são, na margem direita: os rios Sul, Caima e Antuã, desaguando
este diretamente no braço norte da Ria de Aveiro; na margem esquerda: os rios Águeda
e Alfusqueiro.
Conforme se constata pela FIG. IV. 16, o sublanço da autoestrada em estudo encontra-se
na margem direita do rio Vouga. Dentro da bacia do Rio Vouga, as principais sub-bacias
intercetadas que vão desaguar no braço norte da Ria de Aveiro (classificação decimal
719 02) são:
•

Rio Jardim (719 02 01 04, desaguando primeiro no Esteiro de Canelas –
719 02 01);

•

Rio Antuã (719 02 01 06, desaguando primeiro no Esteiro de Canelas –
719 02 01);

•

Ribeira da Sardinha (719 02 03), desaguando primeiro na Ribeira de Fontela –
719 02 03).

No Quadro IV. 5 apresentam-se as características físicas e a classificação decimal das
principais bacias hidrográficas abrangidas pela área em estudo.
Quadro IV. 5 – Características Físicas das Principais Bacias Hidrográficas Abrangidas
Classificação
Décimal

Bacia Hidrográfica

Área da Bacia
2
(km )

Comprimento
(km)

Bacia Hidrográfica do Rio Vouga
Ria de Aveiro (braço norte)

719 02

531,3

21,0

719 02 01

235,9

26,0

Ribeira do Jardim

719 02 01 06

22,9

13,5

Rio Antuã

719 02 01 04

149,2

38,3

719 02 03

21,3

9,5

719 02 03 01

5,4

4,5

Esteiro de Canelas

Ribeira de Fontela
Ribeira Nova
Ribeira de Sardinha

ou

Fonte: “Índice Hidrográfico e Classificação Decimal dos Cursos de Água de Portugal,” 1981
& Plano de Gestão da Região Hidrográfica (PGRH) Vouga, Mondego e Lis (2º ciclo)
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Das linhas de água intercetadas, o Rio Antuã constitui a linha de água mais importante
atravessado pelo traçado da autoestrada, sendo o seu restabelecimento feito por um
viaduto entre os km 255+360 e 255+610 (Foto 15).

Montante

Jusante

Foto 15 – Rio Antuã a montante e jusante da autoestrada A1

5.2.2

Caracterização das massas de água superficiais abrangidas

De acordo com o PGRH do Vouga, Mondego e Lis, a área de projeto abrange as bacias
de drenagem das massas de água PT04VOU510 (Rio Fontela), PT04VOU0537 (Rio
Antuã), PT04VOU0539 (Rio Jardim), PT04VOU0540 (Esteiro de Canela) e
PT04VOU0542 (Ribeira do Fontão).
No Quadro IV. 6 identificam-se as massas de água abrangidas e as suas caraterísticas,
importando desde já salientar que a área de estudo apenas contempla linhas de água
que drenam para as referidas massas de água. Excetuam-se as massas de água
PT04VOU0537 (Rio Antuã) e PT04VOU0539 (Rio Jardim), que são atravessadas pela
área em estudo.
Quadro IV. 6 – Identificação e Caracterização das Massas de Água
Massa de Água

Caracterização
Designação: Rio Fontela

PT04VOU0510

Tipo: Rios do Norte de Pequena Dimensão
Área de Bacia: 22,5173 km

2

Designação: Rio Antuã
PT04VOU0537

Tipo: Rios do Norte de Média-Grande Dimensão
Área de Bacia: 44,7585 km

2

Designação: Rio Jardim
PT04VOU0539

Tipo: Rios do Norte de Pequena Dimensão
Área de Bacia: 20,8915 km
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Massa de Água

Caracterização
Designação: Esteiro de Canela

PT04VOU0540

Tipo: Rios do Norte de Pequena Dimensão
Área de Bacia: 18,7153 km

2

Designação: Ribeira do Fontão
PT04VOU0542

Tipo: Rios do Litoral Centro
Área de Bacia: 38,0118 km

2

Fonte: “PGRH Vouga, Mondego e Lis (2º ciclo de planeamento)

5.2.3

Qualidade da Água

Do ponto de vista qualitativo é de salientar que as massas de água PT04VOU510 (Rio
Fontela) e PT04VOU0537 (Rio Antuã) apresentam uma classificação do estado de
massa de água inferior a Bom, de acordo com o 2º ciclo de planeamento do PGRH do
Vouga Mondego e Lis.
Os parâmetros responsáveis pela classificação para a massa de água PT04VOU510 (Rio
Fontela) foram os parâmetros físico-químicos gerais (pH e NO3), sendo as pressões
significativas, para esta massa de água, de origem difusa (agrícola e pecuária), sendo
igualmente de assinalar pressões significativas de origem industrial.
A massa de água PT04VOU0537 (Rio Antuã) apresenta a mesma classificação do
estado de massa de água. Contudo, os parâmetros responsáveis pela classificação
inferior a Bom são neste caso os elementos biológicos (fitobentos e macroinvertebrados),
sendo as pressões significativas, para esta massa de água, de origem de origem
industrial e urbana.
Do ponto de vista qualitativo não são de assinalar problemas significativos para as
restantes massas de água abrangidas, sendo que as mesmas apresentam um estado de
massa de água Bom e Superior. Tal resulta da ausência de pressões significativas nas
respetivas bacias de drenagem, pressões essas que correspondem essencialmente a
fontes difusas de poluição, pouco expressivas, com origem agrícola e na atividade
pecuária. São ainda de assinalar no caso da massa de água PT04VOU0542 (ribeira do
Fontão), algumas fontes tópicas de poluição de origem industrial.
A caracterização da qualidade da água superficial foi ainda efetuada a partir da análise
dos dados de qualidade disponíveis para a estação de monitorização localizada no curso
de água mais importante na área em estudo (rio Antuã) e com base numa campanha de
amostragem realizada para este estudo em janeiro de 2018.
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Caracterização da qualidade da água com base nos dados obtidos na estação
Estarreja (09F/05)
A análise à qualidade da água superficial na área de estudo baseou-se na informação
constante na estação Estarreja (09F/05) da rede de qualidade do Sistema Nacional de
Informação de Recursos Hídricos (SNIRH), entre os anos de 2010 e de 2015 (últimos
anos com dados). No quadro seguinte indicam-se as principais características e a
localização da estação de monitorização.
Quadro IV. 7 – Estação de Monitorização do SNIRH Estarreja (09F/05)
Código da estação

09F/05

Nome

Estarreja

Bacia

Vouga/Ribeiras Costeiras

Rio

Rio Antuã

Altitude (m)

7

Coordenadas
Datum Lisboa

X(m)

163873

Y(m)

420908

Concelho

Estarreja

Freguesia

Salreu

Objetivo

Impacto / DQA_Quim_Vig

Estado

Ativa

A análise dos resultados obtidos na estação 09F/05 teve por base o Decreto-Lei
n.º 236/98, de 1 de agosto, que estabelece normas, critérios e objetivos de qualidade,
com a finalidade de proteger e melhorar a qualidade da água em função dos seus
principais usos. Deste diploma destacam-se, pela aplicabilidade à área de estudo, os
valores limite para a qualidade das águas destinadas à rega (Anexo XVI) e, ainda, os
limites estabelecidos para os objetivos ambientais de qualidade mínima para as águas
superficiais (Anexo XXI).
Os resultados analíticos obtidos nas análises realizadas à água superficial na estação
09F/05, no período de 2010 a 2015, foram assim comparados com as normas relativas à
água utilizada para rega (Anexo XVI) e com as normas relativas aos objetivos ambientais
de qualidade mínima para as águas superficiais (anexo XXI), do Decreto-Lei n.º 236/98,
de 1 de agosto.
De referir que o Decreto-Lei n.º 103/2010, de 24 de setembro revoga alguns parâmetros
do Anexo XXI do Decreto-Lei n.º 236/98, de 1 de agosto, dos quais fazem parte o
Chumbo e o Níquel, ambos analisados na estação 09F/05. Por sua vez o Decreto-Lei
n.º 218/2015, de 7 de outubro, procedeu à segunda alteração ao Decreto-Lei
n.º 103/2010, de 24 de setembro, republicando-o. Deste modo, os parâmetros Chumbo e
Níquel serão comparados com as Normas de Qualidade Ambiental estabelecidas na
Parte A do Anexo II do Decreto-Lei n.º 218/2015, de 7 de outubro.
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No quadro seguinte apresentam-se, para os parâmetros analisados na estação 09F/05 e
passíveis de avaliação pela legislação anteriormente referida, os respetivos valores
legais.
Quadro IV. 8 – Valores legalmente estabelecidos pela legislação em vigor
Parâmetro

Unidade

Anexo XVI
(DL n.º 236/98)

Anexo XXI
(DL n.º 236/98)

Anexo II
(DL n.º 218/2015)

VMR

VMA

VMA

NQA-MA (µg/l)

Alacloro

(µg/l)

---

---

---

0,3

Arsénio total

(mg/l)

0,10

10

0,1

---

Atrazina

(µg/l)

---

---

---

0,6

Azoto kjeldahl

(mg/l)

---

---

2

---

Azoto amoniacal

(mg/l)

---

---

1

---

Benzo(a)pireno

(µg/l)

---

---

---

0,00017

CBO5

(mg/l)

---

---

5

---

Chumbo total

(mg/l)

5,0

20

(ver Nota 1)

1,2

Cianeto

(mg/l)

---

---

0,05

---

Cloreto

(mg/l)

70

---

250

---

Cobre total

(mg/l)

0,20

5,0

0,1

---

Crómio total

(mg/l)

0,10

20

0,05

---

Detergentes aniónicos

(mg/l)

---

---

0,5

---

Diurão

(µg/l)

---

---

0,2

---

Ferro total

(mg/l)

5,0

---

---

---

Ftalato di(2-EtilHexilo)

(µg/l)

---

---

---

1,3

Fósforo total

(mg/l)

---

---

1

---

Manganês

(mg/l)

0,20

10

---

---

Nitrato

(mg/l)

50

---

---

---

Nonilfenois

(µg/l)

---

---

---

0,3

Níquel total

(mg/l)

0,5

2,0

(ver Nota 1)

4

Octifenois

(µg/l)

---

---

---

0,1

(% sat.)

---

50

---

---

Sulfato

(mg/l)

575

---

250

---

Sólidos suspensos totais

(mg/l)

60

---

---

---

(ºC)

---

---

30

---

Zinco total

(mg/l)

2,0

10,0

0,5

---

pH

µS/cm

6,5-8,4

4,5-9,0

5,0-9,0

---

Oxigénio dissolvido

Temperatura

Legenda:
VMR – Valor máximo recomendado;
VMA – Valor máximo admissível;
NQA-MA – Normas de qualidade ambiental – Massa de água
Nota 1 - Revogado pelo DL 103/2010 e republicado pelo DL 218/2015

A1 – Alargamento e Beneficiação para 2x3 Vias do Sublanço Albergaria / Estarreja
EIA – Volume 2 – Relatório Síntese
Rev.01

135
Capítulo IV
fevereiro 2018

A análise dos dados obtidos na estação Estarreja (09F/05), nas campanhas realizadas
entre o ano de 2010 e o ano de 2015, permite concluir que o rio Antuã apresentou
problemas de qualidade da água nos parâmetros azoto amoniacal, SST e
Ftalato di(2-EtilHexilo), conforme indicado a seguir:
•

O parâmetro Azoto Amoniacal tem verificado situações de incumprimento
recorrentes, desde a campanha realizada em novembro de 2011, ultrapassando o
VMA estabelecido no Anexo XXI do Decreto-Lei n.º 236/98, de 1 de agosto;

•

O parâmetro Sólidos Suspensos Totais registou em três campanhas
concentrações superiores ao VMR estabelecido no Anexo XVI do Decreto-Lei
n.º 236/98, de 1 de agosto, no ano de 2010, podendo, contudo, as mesmas estar
relacionadas com situações de pluviosidade intensas e consequente arrastamento
de sólidos para a linha de água, dado que foram registadas durante o período
húmido;

•

O poluente Ftalato di(2-EtilHexilo) ultrapassou, em apenas uma amostra, a Norma
de Qualidade Ambiental definida no Decreto-Lei n.º 218/2015, de 7 de outubro;

•

Todos os restantes parâmetros analisados cumprem os limites legais
estabelecidos nos Anexos XVI e XXI do Decreto-Lei n.º 236/98, de 1 de agosto.

Caracterização da qualidade da água, em três linhas de água atravessadas pelo
projeto em estudo, com base na campanha realizada em janeiro de 2018
Como complemento da análise até aqui efetuada foi realizada uma campanha de
caracterização da qualidade da água na zona de influência direta do projeto em análise,
tendo sido monitorizadas três das linhas de água atravessadas pela A1, indicadas no
quadro seguinte.
Quadro IV. 9 – Identificação dos Locais de Amostragem

Linha de água

Interseção
pelo traçado
em estudo
(Km)

Coordenadas
Datum Lisboa
Montante

Jusante

X
(m)

Y
(m)

X
(m)

Y
(m)

Ribeira de Sardinha (PH248-1)

248+268

167050,69

414569,03

166866,27

414545,17

Rio Jardim (PH253-1)

253+240

166876,45

419453,11

166618,25

419429,59

Rio Antuã

255+470

165714,99

421478,97

165369,70

421378,78
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Nas linhas de água referidas foram analisados os parâmetros pH, Temperatura, Oxigénio
dissolvido, Condutividade, Hidrocarbonetos totais, Óleos e Gorduras, CQO, CBO5,
Sólidos Suspensos Totais (SST), Cádmio, Cobre, Chumbo, Zinco, Crómio, Ferro e
Níquel. Sempre que possível foi ainda determinado o Caudal.
Os resultados obtidos foram, à semelhança do realizado para a estação Estarreja
(09F/05), comparados com os limites estabelecidos nos Anexos XVI e XXI do
Decreto-Lei n.º 236/98, de 1 de agosto, e com os limiares para o bom estado/potencial
ecológico e normas de qualidade ambiental constantes do Anexo VI da Parte 2 do Plano
de Gestão da Região Hidrográfica do Vouga, Mondego e Lis (RH4A), mais precisamente
das alíneas b) e c).
Quadro IV. 10 – Resultados Obtidos na Campanha de Monitorização

Parâmetro

Temperatura
pH

Unidade

(ºC)
µS/cm

Anexo XVI
(DL n.º 236/98)

Anexo XXI
(DL n.º 236/98)

Anexo II
(DL n.º
218/2015)

VMR

VMA

VMA

NQA-MA
(µg/l)

---

---

30

---

5,0-9,0

---

6,5-8,4 4,5-9,0

Escala de
Sorensen

---

---

---

---

(% sat.)

---

50

---

---

Hidrocarbonetos
totais

(mg/l)

---

---

---

---

Óleos e Gorduras

(mg/l)

---

---

---

---

CQO

(mg/l)

---

---

---

---

CBO5

(mg/l)

---

---

5

---

SST

(mg/l)

60

---

---

---

Cádmio

(mg/l)

0,01

---

Cobre

(mg/l)

0,20

5,0

0,1

---

Chumbo

(mg/l)

5,0

20

(ver Nota 1)

1,2×10

Zinco

(mg/l)

2,0

10,0

0,5

---

Crómio

(mg/l)

0,10

20

0,05

---

Ferro

(mg/l)

5,0

---

---

---

Níquel

(mg/l)

0,5

2,0

(ver Nota 1)

4,0×10

Condutividade
Oxigénio dissolvido

-3

-3

Legenda:
VMR – Valor máximo recomendado;
VMA – Valor máximo admissível;
NQA-MA – Normas de qualidade ambiental – Massa de água
Nota 1 - Revogado pelo DL 103/2010 e republicado pelo DL 218/2015
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Os dados obtidos na campanha realizada encontram-se sintetizados no quadro seguinte,
sendo os respetivos boletins de análise apresentados no Anexo 4 do Volume 3 –
Anexos.
Quadro IV. 11 – Resultados Obtidos na Campanha de Monitorização
Parâmetro

Unidade

Ribeira de Sardinha

Rio Jardim

Rio Antuã

Montante

Jusante

Montante

Jusante

Montante

Jusante

(ºC)

11

11

10

10

9,8

9,8

µS/cm

6,3

6,3

6,8

5,4

5,7

5,8

Escala de
Sorensen

1,6X102

1,5X102

1,9X102

2,0X102

1,7X102

1,7X102

(% sat.)

88

93

93

93

83

87

Hidrocarbonetos
totais

(mg/l)

<5,0X10-2

<5,0X10-2

<5,0X10-2

<5,0X10-2

<5,0X10-2

<5,0X10-2

Óleos e Gorduras

(mg/l)

<5,0X10-2

<5,0X10-2

<5,0X10-2

<5,0X10-2

<5,0X10-2

<5,0X10-2

CQO

(mg/l)

5,0

<5,0

<5,0

<5,0

12

13

CBO5

(mg/l)

<3,0

<3,0

<3,0

<3,0

<3,0

<3,0

SST

(mg/l)

<10

<10

<10

Temperatura
pH
Condutividade
Oxigénio dissolvido

<10
-2

<10
-2

<10
-2

-2

Cádmio

(mg/l)

4,9X10

6,0X10

8,0X10

9,0X10

0,20

0,15

Cobre

(mg/l)

<1,5X10-2

<1,5X10-2

<1,5X10-2

<1,5X10-2

<1,5X10-2

<1,5X10-2

Chumbo

(mg/l)

<0,63

<0,63

1,2

2,8

2,4

2,4

-2

Zinco

(mg/l)

<1,5X10

<1,5X10

1,5X10

2,4X10

5,4X10

5,4X10-2

Crómio

(mg/l)

<1,0X10-2

<1,0X10-2

<1,0X10-2

<1,0X10-2

<1,0X10-2

<1,0X10-2

Ferro

(mg/l)

7,7X10-2

0,15

0,32

0,40

0,91

0,93

-3

-2

-3

-2

-3

-2

-3

-2

-3

Níquel

(mg/l)

<5,0X10

<5,0X10

<5,0X10

<5,0X10

<5,0X10

<5,0X10-3

Caudal

(m3/s)

0,008

0,011

0,094

0,050

---

---

A análise dos resultados obtidos permite concluir o seguinte:
•

Em primeiro lugar, não se observam variações dignas de registo entre os
resultados obtidos a montante e a jusante da autoestrada nos pontos de
amostragem considerados;

•

Todos os parâmetros monitorizados cumprem os valores legislados quer a
montante quer a jusante da via, com exceção do parâmetro cádmio, que
ultrapassou o VMA definido no Anexo XXI do Decreto-Lei n.º 236/98, em todas as
amostras recolhidas, e do parâmetro chumbo, que ultrapassou a NQA no rio
Jardim, a jusante da via, e no rio Antuã em ambas as amostras recolhidas;
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•

Salienta-se que o pH medido em todas as amostras é inferior ao limite mínimo do
intervalo de VMR definido para água para rega, não constituindo, contudo, esta
situação um incumprimento da legislação.

•

Salienta-se ainda que as concentrações apuradas de níquel são inferiores ao
limite de quantificação do método analítico, não sendo possível a sua comparação
com base no Decreto-Lei n.º 218/2015.

5.3
5.3.1

Recursos Hídricos Subterrâneos
Caracterização hidrogeológica

A região de implantação do projeto, do ponto de vista hidrogeológico, insere-se em duas
unidades hidrogeológicas: o Maciço Antigo, aproximadamente entre o km 247+500 e o
km 255+500, intersetando nesta unidade hidrogeológica a massa de água subterrânea do
Maciço Antigo Indiferenciado da Bacia do Vouga (PTA0x1RH4); e, a Orla MesoCenozóica Ocidental, entre o km 255+500 e o final do alargamento, aproximadamente ao
km 257+460, intersetando nesta unidade hidrogeológica a massa de água subterrânea
Orla Ocidental Indiferenciado da Bacia do Vouga (PTO01RH4_C2).
Na área de estudo o substrato geológico é fundamentalmente constituído por rochas
metamórficas do designado Complexo Xisto-Grauváquico, materializado pela Formação
dos Xistos de Arada, que são xistos argilosos, finos, sub-verticais, frequentemente, muito
alterados. Neste tipo de meios geológicos a circulação da água subterrânea faz-se
predominantemente através de descontinuidades - planos de xistosidade e fraturas.
Pontualmente é ainda de referir, na área de desenvolvimento do projeto, a ocorrência da
unidade geológica Terraços (Q), formada por materiais arenosos desagregados os quais
propiciam a fácil infiltração da água das chuvas.
Na unidade hidrogeológica do Maciço Antigo, as captações com maior produtividade
correspondem a pequenos poços, com profundidade inferior a 20 m, mas de drenagem
horizontal (galerias, drenos, furos horizontais) e geralmente, nas proximidades de linhas
de água. Contudo, nos xistos é possível encontrar exemplos de captações tipo furos
verticais, com profundidades superiores a 50 m e produzindo, excecionalmente, caudais
acima de 4 l/s.
Os aquíferos instalados em zonas de xistos e grauvaques são bastante vulneráveis a
determinados tipos de contaminação. Como a circulação se faz, em grande parte, em
fissuras, a velocidade de circulação pode ser elevada e o poder de filtração no meio é
reduzido. Assim, é natural que muitas das captações sejam afetadas por contaminação
microbiológica, o que aliado à dispersão das captações de água e consequente
dificuldade de controlo dos processos de desinfeção constitui uma das grandes
dificuldades da gestão dos recursos hídricos subterrâneos naquele meio.
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Por outro lado, o facto de se tratar de pequenos aquíferos, com escasso poder regulador
torna-os muito vulneráveis a outras contaminações de origem antropogénica,
nomeadamente os que resultam de atividades agrícolas, pelo que se poderá verificar o
aumento das concentrações em nitratos e outros iões.
Os aquíferos mais produtivos têm por suporte as aluviões modernas, estreitas faixas ao
longo dos rios e claramente subordinadas a estes. Isto é, são aquíferos em que as
reservas e os recursos intrínsecos são muito pequenos e muito inferiores aos recursos
exploráveis. A exploração destes aquíferos induz a infiltração (captura) da água no leito
dos rios e traduz-se, por isso, por um “prejuízo” no caudal do escoamento superficial.
O nível freático nestas captações encontra-se a poucos metros abaixo da superfície do
terreno, é variável e acompanha as flutuações sazonais do nível da água no rio. Pelos
motivos atrás expostos, estes aquíferos aluvionares são muito vulneráveis, sujeitos a
risco de contaminação pela água do escoamento superficial e pela agricultura que se faz
nalgumas daquelas faixas aluvionares ou nos terrenos adjacentes.

5.3.2

Caracterização da massa de água subterrânea abrangida

Como referido anteriormente a área de projeto abrange as massas de água subterrâneas
(MAS) PTA0x1RH4 (Maciço Antigo Indiferenciado da Bacia do Vouga) e PTO01RH4_C2
(Orla Ocidental Indiferenciado da Bacia do Vouga) (FIG. IV. 17).

FIG. IV. 17 – Massas de Água Subterrânea
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O escoamento subterrâneo na massa de água Maciço Antigo Indiferenciado da Bacia do
Vouga está condicionado principalmente pela topografia, linhas de água e pela existência
de uma rede de fraturação, que pode ser continua ou não.
A nível regional verifica-se que o fluxo é maioritariamente de Este para Oeste
acompanhando a topografia, embora localmente se possa verificar o condicionamento do
fluxo subterrâneo pela rede de drenagem das linhas de água superficiais e
eventualmente pela rede de fraturação (FIG. IV. 18).

Fonte: PGRH Vouga, Mondego e Lis (2º ciclo)

FIG. IV. 18 – Principais Direções de Fluxo Subterrâneo na Massa de Água Subterrânea
Maciço Antigo Indiferenciado da Bacia do Vouga

A área de recarga da massa de água subterrânea do Maciço Antigo Indiferenciado da
Bacia do Vouga é de 2029,8 km2 e corresponde à totalidade da área desta massa de
água subterrânea.
A recarga faz-se através das precipitações que caem diretamente nas camadas
aflorantes em zonas espessas de alteração, com fraturação bem desenvolvida e
significativa. De acordo com o Plano de Gestão de Região Hidrográfica, na massa de
água Maciço Antigo Indiferenciado da Bacia do Vouga (A0x1RH4) estima-se uma
recarga média anual a longo prazo de 144 hm3.

A1 – Alargamento e Beneficiação para 2x3 Vias do Sublanço Albergaria / Estarreja
EIA – Volume 2 – Relatório Síntese
Rev.01

141
Capítulo IV
fevereiro 2018

Nesta massa de água o balanço de água, tendo em conta o levantamento efetuado no
âmbito do Plano de Gestão de Região Hidrográfica é demonstrativo de que as extrações
(39,16 hm3/ano) são muito inferiores ao valor de disponibilidade hídrica subterrânea
(129,6 hm3/ano).
Relativamente à massa de água Orla Indiferenciado da Bacia do Vouga e em termos de
escoamento subterrâneo, o fluxo é maioritariamente de és-nordeste para oés-sudoeste.

Fonte: PGRH Vouga, Mondego e Lis (2º ciclo)

FIG. IV. 19 – Principais Direções de Fluxo Subterrâneo na Massa de Água Subterrânea Orla
Indiferenciado da Bacia do Vouga

A área de recarga da massa de água subterrânea da Orla Indiferenciado da Bacia do
Vouga é de 287,92 km2 e corresponde à totalidade da área desta massa de água
subterrânea.
Na região poderão ser utilizadas como zonas potenciais para recarga de aquíferos todas
aquelas que apresentem materiais de permeabilidade média a elevada e declives suaves
que facilitem a infiltração.
A recarga das unidades aquíferas de cariz poroso, multicamada faz-se essencialmente
através das precipitações, por infiltração direta nos afloramentos mais permeáveis.
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De acordo com o Plano de Gestão de Região Hidrográfica, na massa de água Orla
Ocidental Indiferenciado da Bacia do Vouga (PTO01RH4_C2) estima-se uma recarga
média anual a longo prazo de 55 hm3.
O balanço de água para esta massa de água, tendo em conta o levantamento efetuado
no âmbito do Plano de Gestão de Região Hidrográfica é demonstrativo de que as
extrações (6,64 hm3/ano) são muito inferiores ao valor de disponibilidade hídrica
subterrânea (49,5 hm3/ano).
A descarga natural dos sistemas hidrogeológicos é feita essencialmente para linhas de
água ou através de nascentes.

5.3.3

Qualidade das águas subterrâneas

De acordo com o referido na Parte 2 – Caracterização e Diagnóstico, do Plano de Gestão
de Região Hidrográfica, de 2016/2021, da Região Hidrográfica do Vouga, Mondego e Lis
(RH4A), a massa de água subterrânea PTA0x1RH4 (Maciço Antigo Indiferenciado da
Bacia do Vouga) apresenta um Bom Estado Quantitativo e um Bom Estado Químico, pelo
que o estado global desta massa de água corresponde a Bom, cumprindo os objetivos
ambientais da DQA.
No que se refere à massa de água subterrânea PTO01RH4_C2 (Orla Ocidental
Indiferenciado da Bacia do Vouga), esta apresenta um Bom Estado Quantitativo e um
Estado Químico Medíocre, pelo que o estado global desta massa de água corresponde a
Medíocre. Nesta massa de água assinalam-se como pressões significativas as de origem
difusa, nomeadamente a agricultura.
Para a análise da qualidade da água subterrânea na área de estudo teve-se ainda em
consideração a informação constante no Sistema Nacional de Informação de Recursos
Hídricos (SNIRH). Segundo os dados disponíveis no SNIRH o ponto de água subterrânea
mais próximo com informação de qualidade situa-se a cerca de 470 m, a nascente, do
km 253+400, indicando-se no quadro seguinte as principais características e a
localização da estação de monitorização inventariada.
Quadro IV. 12 – Estação de Monitorização do SNIRH (174/99)
ID

174/99

Coordenadas
Datum Lisboa
X(m)

Y(m)

166220

419340

Altitude
(m)
63

Concelho Freguesia

Estarreja

Salreu

Local

Tipo

Profundidade
(m)

Uso
principal

Porto de
Baixo

Poço

3,6

Agricultura
(Rega)
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A estação referida integra a rede operacional de qualidade tendo como principal objetivo
o controlo de Nitratos na linha de água. Sendo a água proveniente desta captação
utilizada para rega na agricultura e considerando os resultados das últimas campanhas
de monitorização, realizadas entre 2012 e 2016, apresenta-se de seguida a análise da
qualidade da água subterrânea de acordo com o Anexo XVI do Decreto-Lei n.º 236/98 de
1 de agosto, para os parâmetros analisados nesta estação no período considerado,
nomeadamente os parâmetros temperatura, pH, condutividade, azoto amoniacal, nitratos
e nitritos.
No quadro seguinte apresenta-se ainda uma análise da qualidade tendo em conta os
critérios de classificação estabelecidos para o estado qualitativo das massas de água
subterrâneas (Anexo VII da Parte 2 - Caracterização e Diagnóstico - do Plano de Gestão
da Região Hidrográfica do Vouga, Mondego e Lis [APA, 2016]).
Quadro IV. 13 – Análise da qualidade da água subterrânea na estação 174/99 (SNIRH),
extraída na massa de água subterrânea do Maciço Antigo Indiferenciado da Bacia do
Vouga, de acordo com o Anexo XVI do Decreto-Lei n.º 236/98 de 1 de agosto
Parâmetro
(Expressão dos resultados)
Temperatura
(°C)

pH
(Escala de
Sorensen)

Condutividade
(µS/cm)

Azoto
amoniacal
(mg/l)

Nitratos
(mg/l)

Nitritos
(mg/l)

DL n.
236/98
Anexo XVI

VMR

---

6,5-8,4

---

---

50

---

VMA

---

4,5-9,0

---

---

---

---

PGRH
Vouga,
Mondego
e Lis
2016/2021

Limiar

---

5,5-9,0

2500

0,5

---

---

Norma de
Qualidade

---

---

---

---

50

---

Dados de Base na estação 174/99

Data

06/03/2012

11,2

6,4

320

---

82

0,028

09/10/2012

17,7

6,5

290

---

72

0,035

02/04/2013

14,9

6,1

300

<0,100

73

0,045

29/10/2013

16,8

6,3

270

<0,100

65

0,029

14/04/2014

---

6,1

270

<0,100

56

---

07/04/2015

---

---

---

<0,100

68

0,081

04/12/2015

---

---

---

---

35

---

16/11/2016

---

---

---

<0,130

17

0,013

Legenda:
«Valor máximo admissível» ou «VMA» — valor de norma de qualidade que não deverá ser ultrapassado.
«Valor máximo recomendado» ou «VMR» — valor de norma de qualidade que, de preferência, deve ser respeitado ou
não excedido.
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Na estação de monitorização 174/99 verificou-se uma melhoria da qualidade da água
subterrânea entre a campanha realizada em abril de 2015 e a campanha realizada em
novembro de 2016, tendo-se observado uma redução significativa da concentração de
nitratos entre estas campanhas. Verifica-se contudo, nesta estação, contaminações
recorrentes relacionadas com o parâmetro Nitratos, ultrapassando recorrentemente o
VMR estabelecido no Anexo XVI do Decreto-Lei n.º 236/98, de 1 de agosto, e a Norma de
Qualidade estabelecida para avaliação do estado químico das massas de água
subterrânea.

5.3.4

Vulnerabilidade à poluição

Para os recursos hídricos subterrâneos, entende-se como vulnerabilidade à poluição a
sensibilidade da qualidade das águas subterrâneas a uma carga poluente em
função apenas das características intrínsecas do aquífero (Duijvenbooden e Waegeningh,
1987).
No âmbito do PGBH do Vouga, Mondego e Lis utilizou-se o Índice de Suscetibilidade (IS)
(Ribeiro, 2005) com o objetivo de determinar a vulnerabilidade à poluição das diversas
massas de águas subterrâneas. Este índice, semelhante ao índice DRASTIC (Aller et al.,
1987), corrige no entanto a redundância de alguns dos parâmetros do DRASTIC e
permite considerar as atividades antrópicas.
O IS considera quatro dos sete parâmetros do índice DRASTIC, nomeadamente,
profundidade do nível freático (D), recarga (R), material do aquífero (A) e declive (S),
tendo ainda sido adicionado um novo parâmetro, uso do solo (LU), que corresponde à
ocupação do solo. O LU é obtido com base em pontuações atribuídas a cada uma das
classes em que se divide o uso do solo, sendo que as pontuações foram calculadas com
base num painel Delphi de especialistas portugueses.
O IS é calculado a partir da soma ponderada desses valores:
IS= 0,186D + 0,212R + 0,259A + 0,121T + 0,222LU
De acordo com as classes apresentadas no quadro seguinte, determina-se a maior ou
menor probabilidade de determinada área ser mais ou menos vulnerável à contaminação
das águas subterrâneas.
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Quadro IV. 14 – Classificação das classes do IS
Suscetibilidade
>85

Muito elevada

75-85

Alto

65-75

Médio a alto

55-65

Médio

45-55

Médio a baixo

<45

Baixa

Na Parte 2 – Caracterização Geral do PGBH do Vouga, Mondego e Lis, e através da
análise da peça desenhada D1_3_6_d (na qual se encontra representado o Índice de
Suscetibilidade à poluição) é possível verificar que o projeto se desenvolve
maioritariamente na classe de suscetibilidade baixa, intersetando principalmente na parte
final do traçado a classe de suscetibilidade médio a baixo, concluindo-se que de um
modo geral o risco de contaminação na área de desenvolvimento do projeto pode ser
considerado baixo.

5.4

Usos e Disponibilidade da Água

Os cursos de água da bacia do Vouga são maioritariamente utilizados para rega. Muitos
destes cursos de água foram no passado aproveitados como fontes de energia hídrica
para fazer mover moinhos e azenhas, contudo, hoje em dia, esta utilização individual é
cada vez menos significativa.
Na envolvente alargada ao projeto foram identificadas duas captações superficiais
públicas existentes no Rio Antuã pertencentes ao concelho de Estarreja. Contudo, ambas
as captações encontram-se atualmente desativadas, conforme confirmado no
levantamento de campo e confirmado pela Agência Portuguesa do Ambiente (ver
FIG. IV. 20).
Na envolvente próxima destaca-se a presença de algumas captações subterrâneas
particulares, principalmente associadas às povoações existentes e a zonas agrícolas. No
Quadro IV. 15 apresenta-se a localização das captações identificadas, bem como o
respetivo uso.
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Quadro IV. 15 – Captações de Água Subterrânea Identificadas na Área de Estudo e
Envolvente (a menos de 250 m)

Tipo

Coordenadas
(ETRS89)

Localização
Uso

Fonte de
informação

M (m)

P (M)

km

Distância ao
eixo da via

Furo

-32742

113568

- (1)

100 m a E

Rega

APA

Furo

-32717

113668

-

150 m a E

Rega

APA

(1)

75 m a E

Rega

APA

Furo

-32732

113458

-

Furo

-32830

114095

km 248+000

115 m a E

Rega

APA

Poço

-33990

120455

km 254+685

90 m a O

Rega

Levantamento de
campo

Furo

-33900

120761

km 254+880

100 m a E

Rega

APA

Furo

-34014

120858

km 255+020

40 m a E

Rega /
atividade
industrial

APA

Poço

-34293

121494

km 255+710

60 m a E

Rega

Levantamento de
campo

Furo

-34427

121800

km 256+045

50 m a E

Rega

Levantamento de
campo

Furo

34554

121940

km 256+230

25 m a E

Sem
utilização

Levantamento de
campo

Sem
informação

-34761

122044

km 256+400

135 a O

Sem
informação

APA

Poço

-34803

122130

km 256+440

160 m a O

Rega

Levantamento de
campo

Poço

-34827

122170

km 256+480

175 m a O

Rega

Levantamento de
campo

Poço

-34699

122443

km 256+780

30 m a O

Sem
informação

Levantamento de
campo

Poço

-34682

122666

km 256+970

35 m a O

Rega /
Consumo
humano

Levantamento de
campo

Observações

Não dispõe de água
canalizada na
habitação

(1) Antes do início do traçado em estudo

Estas captações encontram-se ainda cartografadas na FIG. IV. 20.
Refira-se que o abastecimento de água aos concelhos de Estarreja e Albergaria-a-Velha
efetua-se através de condutoras/adutoras pertencentes ao sistema público de
abastecimento de água da AdRA – Águas da Região de Aveiro, S.A. e da AdCL – Águas
do Centro Litoral a localização destas condutas consta do ponto relativo a descritor
Ordenamento do Território.
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6.

QUALIDADE DO AR

6.1

Metodologia

Nesta secção procede-se à caracterização da qualidade do ar na área de estudo do
projeto de Alargamento e Beneficiação para 2 x 3 Vias do sublanço Albergaria / Estarreja
da A1. Numa primeira parte apresenta-se o enquadramento legislativo no que concerne à
qualidade do ar ambiente, seguido da identificação das principais fontes poluidoras
existentes na área envolvente do projeto.
Posteriormente, apresenta-se uma caracterização da qualidade do ar na área de estudo
tendo por base os dados disponíveis para a estação de monitorização de
Teixugueira/Estarreja, pertencente à Rede de Qualidade do Ar da zona Centro, que
constitui a estação mais próxima do local de projeto.
Esta avaliação teve por base os registos dos poluentes dióxido de enxofre, dióxido de
azoto, partículas em suspensão e ozono nos anos 2015 e 2016 (dados mais recentes).
Os dados recolhidos foram analisados e comparados com a legislação nacional
atualmente em vigor e com as orientações da Organização Mundial de Saúde (O.M.S.).

6.2

Enquadramento Legislativo

O Decreto-Lei n.º 102/2010, de 23 de setembro, fixa os objetivos para a qualidade do ar
ambiente tendo em conta as normas, as orientações e os programas da Organização
Mundial da Saúde, destinados a evitar, prevenir ou reduzir as emissões de poluentes
atmosféricos.
O referido Decreto-Lei estabelece o regime da avaliação e gestão da qualidade do ar
ambiente, transpondo para a ordem jurídica interna as seguintes diretivas:
•

A Diretiva n.º 2008/50/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 21 de maio,
relativa à qualidade do ar ambiente e a um ar mais limpo na Europa;

•

A Diretiva n.º 2004/107/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 15 de
dezembro, relativa ao arsénio, ao cádmio, ao mercúrio, ao níquel e aos
hidrocarbonetos.

No Decreto-Lei n.º 102/2010, de 23 de setembro, são estabelecidos valores limite para
vários poluentes entre eles o dióxido de enxofre, o dióxido de azoto, as partículas totais
em suspensão e o monóxido de carbono. Para o dióxido de enxofre, dióxido de azoto e
ozono são também definidos limiares de alerta.
Relativamente ao ozono são ainda estabelecidos objetivos a longo prazo, valores alvo e
um limiar de informação.

A1 – Alargamento e Beneficiação para 2x3 Vias do Sublanço Albergaria / Estarreja
EIA – Volume 2 – Relatório Síntese
Rev.01

153
Capítulo IV
fevereiro 2018

No Quadro IV. 16 apresentam-se os valores normativos da qualidade do ar para o dióxido
de enxofre, dióxido de azoto, partículas em suspensão, monóxido de carbono e ozono, de
acordo com o Decreto-Lei n.º 102/2010, de 23 de setembro, alterado pelo Decreto-Lei
n.º 43/2015, de 27 de março.
Quadro IV. 16 – Valores Normativos da Qualidade do Ar – Decreto-Lei n.º 102/2010, de 23 de
setembro
Período Considerado
Poluente

Dióxido de Enxofre

Dióxido
de Azoto

Legislação

1h

8h

24 h

Ano
Civil

AOT40 (13)

Valor Limite para Proteção da Saúde Humana
(µg/m3)

350(1)

—

125 (2)

—

—

Valor Limite para Proteção da Vegetação
(µg/m3)

—

—

—

20

—

Limiar de Alerta (µg/m3)

500 (3)

—

—

—

—

Valor Limite para Proteção da Saúde Humana
(µg/m3)

200 (4)

—

—

40

—

Limiar de Alerta (µg/m3)

400 (3)

—

—

—

—

Partículas em
Suspensão (PM10)

Valor Limite para Proteção da Saúde Humana
(µg/m3)

—

—

50 (5)

40

—

Monóxido de Carbono

Valor Limite para Proteção da Saúde Humana
(µg/m3)

—

10 000

—

—

—

Valor Alvo para Proteção da Saúde Humana(6)
(µg/m3)

—

120(7) (8)

—

—

—

Valor Alvo para Proteção da Vegetação(10)
(µg/m3)

—

—

—

18 000(9) (8)

Objetivos a Longo Prazo para Proteção da
Saúde Humana(11) (µg/m3)

—

120

—

—

—

Objetivos a Longo Prazo para Proteção da
Vegetação(10) (µg/m3)

—

—

—

—

6 000

180

—

—

—

—

Ozono

Limiar de Informação (µg/m3)
3

Limiar de Alerta (µg/m )

(12)

240

Notas:
(1) –Valor Limite que não deve ser excedido mais de 24 vezes em cada ano civil.
(2) –Valor Limite que não deve ser excedido mais de 3 vezes em cada ano civil.
(3) –Valor medido em três horas consecutivas que não deve ser excedido, em locais que sejam representativos da qualidade do ar,
2
numa área de pelo menos 100 km , ou numa zona ou aglomeração, consoante o espaço que apresentar menor área.
(4) –Valor Limite que não deve ser excedido mais de 18 vezes em cada ano civil.
(5) –Valor Limite que não deve ser excedido em mais de 35 vezes em cada ano civil.
(6) –Valor máximo das médias octo-horárias, calculadas por períodos consecutivos de oito horas. O valor máximo diário das médias
octo-horárias será selecionado com base nas médias obtidas por períodos consecutivos de oito horas, calculadas a partir de
dados horários e atualizados de hora a hora. Cada média por período de oito horas calculada desta forma será atribuída ao dia
em que termina, desta forma, o primeiro período de cálculo de um dia tem início às 17 horas do dia anterior e termina à 1 hora do
dia em causa; o último período de cálculo de um dia tem início às 16 horas e termina às 24 horas do mesmo dia.
(7) –Valor a não exceder mais de 25 dias, em média, por ano civil, num período de três anos.
(8) – Se não for possível determinar as médias de períodos de três ou cinco anos com base num conjunto completo e consecutivo de
dados anuais, os dados anuais mínimos necessários à verificação da observância dos valores alvo são os seguintes: - Valor alvo
para proteção da saúde humana- dados válidos respeitantes a um ano; Valor alvo para proteção da vegetação – dados válidos
por três anos.
(9) – Calculados em média em relação a 5 anos.
(10) – Calculado com base em valores horários medidos de maio a julho (inclusive).
(11) – Valor máximo diário das médias octo-horárias, calculadas por períodos consecutivos de oito horas, num ano civil.
(12) – As excedências em relação ao limiar devem ser medidas ou previstas durante 3 horas consecutivas.
(13) – AOT40 – Exposição acumulada acima de um valor limite de 40 ppb.
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No Quadro IV. 17 apresentam-se os valores recomendados pela Organização Mundial de
Saúde (OMS) para a qualidade do ar tendo em conta efeitos no Homem que não estão
diretamente relacionados com doenças cancerígenas ou incomodidade devido ao odor.
Quadro IV. 17 – Valores Recomendados pela OMS para Proteção da Saúde Humana
Poluente

Valor Recomendado

Ozono
Dióxido de Azoto

120 g/m (0,06 ppm)

8h

200 g/m3 (0,11 ppm)
40 a 50 g/m3 (0,021 a 0,026 ppm)

1h
Anual

500 g/m3 (0,175 ppm)
125 g/m3 (0,044 ppm)
50 g/m3 (0,017 ppm)

10 min
24 h
Anual

Dióxido de Enxofre

a)

Partículas em suspensão

Monóxido de Carbono

Chumbo c)
a)
b)
c)

Período

3

100 mg/m3 (90 ppm)b)
60 mg/m3 (50 ppm)

15 min
30 min

30 mg/m3 (25 ppm)
10 mg/m3 (10 ppm)

1h
8h

0,5 mg/m3

Anual

Não foram estabelecidos valores para partículas em suspensão dado que não existe nenhum valor limite evidente associado a
causas de morbilidade e mortalidade.
O valor recomendado visa prevenir que os níveis de carboxihemoglobina no sangue não excedam 2,5 %. Os valores superiores
baseiam-se em estimativas matemáticas para diferentes períodos de exposição.
O valor guia para o chumbo foi estabelecido pela OMS em 1987.
nd

Fonte: WHO regional publications. European series, No. 91; “Air Quality Guidelines for Europe”; 2

edition.

No Quadro IV. 18 apresentam-se os valores recomendados pela Organização Mundial de
Saúde (OMS) para a qualidade do ar no sentido de proteger a vegetação terrestre.
Quadro IV. 18 – Valores Recomendados pela OMS para Proteção da Vegetação
Poluente
Dióxido de Enxofre

Óxidos de Azoto
Ozono

Nível crítico
Carga crítica

Valor Recomendado

Período

10 – 30 µg/m3 a)

Anual

250 – 1500 eq/ha/ano

Nível crítico
Carga crítica
Nível crítico

3

30 µg/m

Anual
Anual

5 – 35 kg N/ha/ano
0,2 – 10 ppm·h

b)

a,c)

b)

Anual
5 dias – 6 meses

a) Depende do tipo de vegetação.
b) Depende do tipo de solo e ecossistema.
c) AOT: exposição acumulada acima de um valor limite de 40 ppb.

De referir que quando os valores de qualidade do ar observados são de ordem inferior
aos recomendados pela OMS, não é expectável que a exposição permanente conduza a
efeitos nocivos para o Homem ou vegetação.
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6.3

Caracterização da Região

Os concelhos de Estarreja e de Albergaria-a-Velha, pertencentes ao distrito de Aveiro,
localizam-se na zona litoral da região Centro de Portugal e sub-região do Baixo Vouga.
Em termos de relevo verifica-se que nestes concelhos, e em particular na área onde se
insere o projeto de alargamento em estudo, não existem variações significativas de cotas
(como pode ser observado na Carta de Hipsometria (FIG. IV. 26)), verificando-se que
apenas as zonas de vale de algumas linhas de água são um pouco acidentadas
morfologicamente, sendo de destacar na área de estudo o vale encaixado do rio Antuã
com desenvolvimento este-oeste, no sentido da drenagem em direção à ria de Aveiro.
Em relação aos aspetos demográficos, e tendo em conta os dados que constam nos
Censos de 1991, 2001 e 2011, verificou-se particularmente entre 1991 e 2001, um
crescimento significativo da população residente nos concelhos de Estarreja e de
Albergaria-a-Velha, podendo o mesmo estar relacionado com o desenvolvimento
industrial desta região e com a melhoria das vias de comunicação existentes.
De facto, no concelho de Estarreja, para além da existência de várias pequenas/médias
empresas inseridas em áreas industriais, encontra-se aqui localizado o Complexo
Químico de Estarreja (CQE), que é composto atualmente por um conjunto de várias
unidades industriais que desenvolvem atividades nas diversas vertentes da indústria
química. Este tecido industrial é responsável pela emissão de numerosos poluentes
atmosféricos, sendo de destacar pela sua contribuição, os poluentes SOx, NH3, PM10, Cd,
Pb e N2O.
Relativamente a questões de acessibilidade, nos concelhos de Estarreja e de Albergariaa-Velha verifica-se a presença de um conjunto importante de redes rodoviárias, sendo de
destacar a A1, a A29 e a A25, e a existência de uma rede ferroviária – Linha do Norte,
simplificando assim a mobilidade nesta região. Estas vias rodoviárias facilitam o
transporte de mercadorias para a região, sendo também um local de passagem de
veículos transportadores para outras regiões do país. Refere-se contudo que as vias
rodoviárias e ferroviária existentes contribuem significativamente para a emissão dos
poluentes atmosféricos NOx e CO2, conforme demostrado no Inventário Nacional de
Emissões Atmosféricas, para os concelhos em estudo, no ano de 2009.

6.4

Caracterização da Qualidade do Ar

Na envolvente próxima à área de projeto não existem estações de monitorização da
qualidade do ar, sendo que a estação de monitorização mais próxima é a estação da
Teixugueira/Estarreja, não sendo assim totalmente representativa da qualidade do ar
ocorrente na área em estudo.
De qualquer modo, e apenas como fator indicativo, procede-se de seguida à
caracterização da qualidade do ar com base nos dados monitorizados nesta estação,
fazendo-se ainda uma referência aos resultados da monitorização da qualidade do ar que
a Brisa tem realizado para os sublanços seguintes.
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6.4.1

Dados da estação de qualidade do ar da Teixugueira / Estarreja

A estação de monitorização da qualidade do ar da Teixugueira/Estarreja localiza-se na
freguesia de Beduído, a sul do Complexo Químico de Estarreja (CQE).

FIG. IV. 21 – Localização da Estação Fixa de Monitorização da Qualidade do Ar

No Quadro IV. 19 apresentam-se as características desta estação.
Quadro IV. 19 – Características da Estação de Monitorização da Qualidade do Ar
Designação da Estação
Teixugueira / Estarreja

Tipo de Estação
Suburbana

Tipo de Estação
Industrial

Entrada em
Funcionamento
1990

Localização Geográfica
Latitude

Longitude

40°45'24''

-8°34'22''

No Quadro IV. 20 apresentam-se, para os anos 2015 e 2016 (dados mais recentes), as
eficiências obtidas por analisador, na estação de monitorização da Teixugueira/Estarreja.
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Quadro IV. 20 – Eficiência da Estação de Monitorização
Eficiência da Estação (%)

Ano

SO2

NO2

PM10

O3

2015

82,3

98,0

83,7

99,6

2016

96,8

28,3

94,3

70,9

Analisando este quadro verifica-se que as eficiências são bastante elevadas, com
exceção dos parâmetros NO2 e O3 no ano de 2016, que apresentam registos inferiores a
75%, pelo que a análise a seguir efetuada não considerou estes dois últimos poluentes
no ano de 2016.
6.4.1.1 Método de tratamento dos dados
Na análise dos dados recolhidos na estação fixa de monitorização da qualidade do ar são
tidas em conta as taxas mínimas de recolha de dados indicadas na Parte A do Anexo II
do Decreto-Lei n.º 102/2010, de 23 de setembro, que indica um valor de 90% para todos
os poluentes monitorizados exceto o ozono, monóxido de azoto e dióxido de azoto no
período de Inverno, que é de 75%.
O período de integração dos dados de qualidade do ar respeitou os critérios de validação
para a agregação de dados e cálculo dos parâmetros estatísticos constantes na Parte A
do Anexo XII do Decreto-Lei n.º 102/2010, de 23 de setembro, de forma a serem
diretamente comparáveis com os respetivos parâmetros na legislação.
Quadro IV. 21 – Critérios de validação e cálculo dos parâmetros estatísticos
Parâmetro

Proporção de Dados Válidos Requerida

Valores horários

75 % (quarenta e cinco minutos)

Valores octo-horários

75 % dos valores (seis horas)

Valores máximos diários
médias octo-horárias

das

75 % das médias octo-horárias (18 médias octo-horárias por dia)

Valores por período de vinte e
quatro horas

75 % das médias horárias (pelo menos 18 valores)

Média anual

90 % dos valores de uma hora ou (se estes não estiverem
disponíveis) dos valores por períodos de vinte e quatro horas ao
longo do ano

(1)

Legenda:
(1) Os requisitos em matéria de cálculo da média anual não incluem as perdas de dados decorrentes da calibração
regular e da manutenção periódica dos instrumentos
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6.4.1.2 Dados de Qualidade do Ar
6.4.1.2.1 Dióxido de Enxofre
O dióxido de enxofre é lançado na atmosfera em resultado da queima de combustíveis
fósseis que contêm enxofre, da decomposição da matéria orgânica e das atividades
industriais.
No Quadro IV. 22 apresentam-se as concentrações de dióxido de enxofre em termos de
valores de concentração anual (base horária e diária), expressas em µg/m3, para o ano
2015 e 2016.
Quadro IV. 22 – Concentração de Dióxido de Enxofre (SO2)
Valor Anual
(base horária) (µg/m3)

Ano

Valor Anual
(base diária) (µg/m3)

Média

Máximo

Média

Máximo

2015

6,6

42

6,5

36,5

2016

2,7

51

2,7

13,6

a) Comparação com o Decreto-Lei n.º 102/2010, de 23 de setembro
No Quadro IV. 23 apresenta-se uma síntese da comparação dos valores registados para
o poluente dióxido de enxofre (SO2) com os valores normativos estabelecidos no
Decreto-Lei n.º 102/2010, de 23 de setembro.
Quadro IV. 23 – Quadro Síntese – Poluente SO2
N.º de Vezes que Excedeu o Valor Limite
Ano

Valor Limite
Horário (1)

Valor Limite
Diário (2)

Limiar de
Alerta (3)

Valor Limite
Anual (4)

2015

0

0

0

0

0

0

0

0

2016
3

(1) – 350 µg/m (valor a não exceder mais de 24 vezes em cada ano civil)
(2) – 125 µg/m3 (valor a não exceder mais de 3 vezes em cada ano civil)
(3) – 500 µg/m3 (medido em 3 horas consecutivas)
3
(4) – 20 µg/m

Analisando o quadro anterior verifica-se que nunca foi excedido o valor horário e diário
para Proteção da Saúde Humana. Relativamente ao Limiar de Alerta e ao Valor Limite
para Proteção da Vegetação, a legislação em vigor foi igualmente cumprida.
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b) Comparação com os valores recomendados pela OMS
Com base na análise do Quadro IV. 23 e por comparação com os valores de qualidade
do ar recomendados pela OMS (Quadro IV. 17 e Quadro IV. 18) pode concluir-se que
foram cumpridos os valores recomendados por esta entidade, para Proteção da Saúde
Humana e para a Proteção da Vegetação.
6.4.1.2.2 Dióxido de Azoto
Os óxidos de azoto mais importantes como poluentes atmosféricos são o monóxido de
azoto (NO) e o dióxido de azoto (NO2), que resultam da queima de combustíveis, sendo o
tráfego rodoviário a principal fonte em zonas urbanas. Na maior parte das situações, o
NO emitido para a atmosfera é posteriormente transformado em NO2 por oxidação
fotoquímica.
No Quadro IV. 24 apresentam-se os dados de qualidade do ar para o poluente dióxido de
azoto em termos de valores de concentração anual, expressos em µg/m3.
Quadro IV. 24 – Concentração de Dióxido de Azoto (NO2)
Ano
2015

Valor Anual
(base horária) (µg/m3)

Valor Anual
(base diária) (µg/m3)

Média

Máximo

Média

Máximo

13,5

103

13,5

38,2

a) Comparação com o Decreto-Lei n.º 102/2010, de 23 de setembro
No Quadro IV. 25 apresenta-se uma síntese do número de excedências aos valores
normativos, estabelecidos no Decreto-Lei n.º 102/2010, de 23 de setembro, registadas
para o poluente dióxido de azoto.
Quadro IV. 25 – Quadro Síntese – Poluente NO2
N.º de Vezes que Excedeu o Valor Limite
Ano
2015

Valor Limite
Horário (1)

Limiar de
Alerta (2)

Valor Limite
Anual (3)

0

0

0

3

(1) – 200 µg/m (valor a não exceder mais de 18 vezes em cada ano civil)
3
(2) – 400 µg/m (medido em 3 horas consecutivas)
(3) – 40 µg/m3

Da análise dos quadros anteriores verifica-se que foram cumpridos os valores limite
definidos no Decreto-Lei n.º 102/2010, de 23 de setembro, para o Valor Limite horário e
anual para Proteção da Saúde Humana e Limiar de Alerta
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b) Comparação com os valores recomendados pela OMS
Para este poluente o valor recomendado pela OMS para Proteção da Saúde Humana
(média de 1 hora) coincide com o valor limite de 200 µg/m3 estabelecido pelo
Decreto-Lei n.º 102/2010, de 23 de setembro, pelo que se regista também o cumprimento
deste normativo.
Quanto ao valor médio anual recomendado para proteção da vegetação (30 µg/m3) foi
também cumprido no ano em análise.
6.4.1.2.3 Partículas PM10
As principais fontes de origem humana de partículas envolvem, entre outros, o tráfego
automóvel, a queima de combustíveis fósseis e atividades industriais.
No Quadro IV. 26 apresentam-se os valores de concentração anual de Partículas em
Suspensão - PM10 (base horária e diária), expressos em µg/m3, para os anos 2015 e
2016.
Quadro IV. 26 – Concentração de Partículas (PM10)
Valor Anual
(base horária) (µg/m3)

Ano

Valor Anual
(base diária) (µg/m3)

Média

Máximo

Média

Máximo

2015

25,5

206

25,5

121,5

2016

24,0

311

23,9

161,1

a) Comparação com o Decreto-Lei n.º 102/2010, de 23 de setembro
No Quadro IV. 27 apresenta-se uma síntese do número de excedências ao valor limite
diário, estabelecido no Decreto-Lei n.º 102/2010, de 23 de setembro, registadas para as
partículas (PM10).
Quadro IV. 27 – Quadro Síntese – PM10
Ano

N.º de Vezes que Excedeu o
Valor Limite Diário (1)

2015

23

2016

21

3

(1) – 50 µg/m (valor a não exceder mais de 35 vezes em cada ano civil)

Da análise dos dados disponíveis, verifica-se que, em ambos os anos foi excedido o
Valor Limite Diário para Proteção da Saúde Humana estabelecido na legislação. Nos
anos de 2015 e 2016, a concentração de 50 µg/m3 foi excedida em 23 e 21 dias,
respetivamente, sendo contudo a legislação aplicável cumprida, pois o valor limite diário
não foi excedido mais de 35 vezes.

A1 – Alargamento e Beneficiação para 2x3 Vias do Sublanço Albergaria / Estarreja
EIA – Volume 2 – Relatório Síntese
Rev.01

161
Capítulo IV
fevereiro 2018

b) Comparação com os valores recomendados pela OMS
Tal como referido anteriormente, a OMS não estabelece valores recomendados para
Partículas em Suspensão.
6.4.1.2.4 Ozono
O ozono forma-se como resultado de reações químicas que se estabelecem entre alguns
poluente primários tais como os óxidos de azoto, os compostos orgânicos voláteis ou o
monóxido de carbono. Os poluentes primários que estão na origem da formação de
ozono provêm do tráfego, da indústria (sendo de destacar pela proximidade à área de
estudo e à estação de monitorização da qualidade do ar o Complexo Químico de
Estarreja), entre outras.
No Quadro IV. 28 apresentam-se os valores de concentração anual (base horária e octohorária) de ozono (O3), expressos em µg/m3.
Quadro IV. 28 – Concentração de Ozono (O3)
Valor Anual
(base horária)

Ano

2015

Valor Anual
(base 8 horas)

Média
(µg/m3)

Máximo
(µg/m3)

Média
(µg/m3)

Máximo
(µg/m3)

40,2

180

410,2

151

a) Comparação com o Decreto-Lei n.º 102/2010, de 23 de setembro
No Quadro IV. 29 apresenta-se a síntese do número de excedências do valor máximo
diário das médias octo-horárias obtidas para o ozono, relativamente aos respetivos
valores limite estabelecidos pelo Decreto-Lei n.º 102/2010, de 23 de setembro.
Quadro IV. 29 – Quadro Síntese – Poluente O3
N.º de Excedências
Proteção da Saúde Humana

Ano

2015

Proteção da Vegetação

Valor
Alvo(1)

Limiar de
Informação(2)

Limiar de
Alerta(3)

AOT40
Valor Alvo(4)

6

0

0

0

(1) – 120 µg/m3 (a não exceder mais de 25 dias por ano)
(2) – 180 µg/m3
3
(3) – 240 µg/m
3
(4) – 18 000 µg/m

Da análise dos dados disponíveis, verifica-se que o valor-alvo para Proteção da Saúde
Humana, estabelecido pelo Decreto-Lei n.º 102/2010, de 23 de setembro, foi
ultrapassado. No ano de 2015, a concentração 120 µg/m3 foi excedida em 6 dias, sendo
contudo a legislação aplicável cumprida, pois o valor-alvo pode ser excedido até 25 dias
por ano).
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Relativamente ao limiar de Informação para Proteção da Saúde Humana, ao Limiar de
Alerta e ao Valor Alvo para a Proteção da Vegetação não se registaram quaisquer
excedências à legislação em vigor.
b) Comparação com os valores recomendados pela OMS
Da análise efetuada verifica-se que o valor recomendado pela OMS para Proteção da
Saúde Humana foi ultrapassado 6 dias em 2015.
Fazendo uma análise global dos resultados acima apresentados, pode-se concluir que
em 2015, na estação de monitorização da qualidade do ar localizada na Teixugueira /
Estarreja (freguesia de Beduído), foram detetadas situações de diminuição da qualidade
do ar associadas ao poluente ozono. Contudo, as concentrações obtidas naquele ano
cumprem os valores definidos na legislação aplicável para todos os poluentes analisados.

6.4.1.3 Índice de Qualidade do Ar
O Índice de Qualidade do Ar (IQAr) é uma ferramenta que, entre outros aspetos, permite
obter uma classificação simples e compreensível do estado da qualidade do ar.
Para a definição do Índice de Qualidade do Ar foram seguidas as orientações da Agência
Portuguesa do Ambiente: a partir das concentrações médias diárias dos poluentes
dióxido de azoto (médias horárias), dióxido de enxofre (médias horárias), ozono (médias
horárias), monóxido de carbono (médias de 8 h consecutivas) e partículas PM10 (média
diária), tendo por base a matriz de classificação apresentada no quadro seguinte, foi
calculado o índice IQAr. Para o efeito, o IQAr é definido a partir do poluente que
apresenta a pior classificação.
Quadro IV. 30 – Classificação do Índice de Qualidade
Classificação

CO

NO2

O3

PM10

SO2

Min.

Máx.

Min.

Máx.

Min.

Máx.

Min.

Máx.

Min.

Máx.

Mau

10000

---

400

---

240

---

120

---

500

---

Fraco

8500

9999

200

399

180

239

50

119

350

499

Médio

7000

8499

140

199

120

179

35

49

210

349

Bom

5000

6999

100

139

60

119

20

34

140

209

Muito Bom

0

4999

0

99

0

59

0

19

0

139

Fonte: http://qualar.apambiente.pt/

Na FIG. IV. 22 pode-se ainda verificar a distribuição do Índice de Qualidade do Ar na
estação considerada e para os anos de 2015 e 2016.
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FIG. IV. 22 – Índice da Qualidade do Ar na zona de Influência de Estarreja para 2015 e 2016

O IQAr foi calculado em 93 dias em 2015, e em 296 dias em 2016, que correspondem
aos dias em que o número de horas com registo da concentração dos poluentes atingiu o
mínimo indicado nas orientações da Agência Portuguesa do Ambiente.
Em 2015 as classificações do IQAr obtidas estação em estudo indicaram a existência de
classificações maioritariamente favoráveis (Bom) em 70% dos dias, sendo o Ozono e as
PM10 os poluentes responsáveis pela classificação Fraco registada em 7% das situações.
As PM10 foram ainda responsáveis pela classificação Mau registada em 1 dia.
Em 2016 as classificações do IQAr obtidas indicaram igualmente a existência de
classificações maioritariamente favoráveis (Bom) em 86% dos dias, sendo as PM10 o
poluente responsável pela classificação Fraco registada em 1% das situações (1 dia). Em
2016 o índice da qualidade do ar não obteve classificação de Mau.
Considerando a alocação espacial das emissões gasosas nos concelhos de Estarreja e
Albergaria-a-Velha (constantes no Inventário Nacional de Emissões, 2009) verifica-se
que, uma maneira geral, estes concelhos apresentam uma média de emissões (t/km2)
superiores à média do território nacional (Quadro IV. 31).
Quadro IV. 31 – Alocação especial das emissões gasosas nos concelhos de Estarreja e
Albergaria-a-Velha e no território nacional (Inventário Nacional de Emissões, 2009)
Emissões
2
(ton/Km )

SOX

NOx

NH3

NMVOC

PM10

Pb

Cd

Hg

CH4

CO2

N2O

Estarreja

1,316

6,574

7,567

7,764

0,004

0,000

0,000

11,140

11,140

1388

0,899

Albergaria-a-Velha

0,355

3,701

1,027

1,925

1,320

0,002

0,000

0,000

6,777

664

0,198

Portugal

0,884

2,814

0,564

6,693

1,183

0,002

0,000

0,000

5,097

608,22

0,185
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6.4.2

Dados de monitorização da Brisa (sublanços Estarreja/Feira/IC24/Carvalhos)

Fazendo uma análise global dos resultados das monitorizações da qualidade do ar
realizadas aos sublanços Estarreja/Feira/IC24/Carvalhos da A1 (BRISA, 2013),
pode-se concluir que em 2013 foram cumpridos os valores legislados para os poluentes
analisados (NO2, CO, PM10, PM2,5, benzeno e benzo(a)pireno). De facto, apesar de terem
ocorrido excedências do valor limite diário para as PM10, estas encontram-se dentro do
intervalo permitido.
Os dados mais recentes disponíveis de monitorização da qualidade do ar, referentes ao
sublanço IC24/Carvalhos e ao ano de 2015 (BRISA, 2015), permitiram concluir também
que não foram ultrapassados os valores limites legais para os vários poluentes
monitorizados (NO2, CO, PM10, PM2,5, benzeno e benzo(a)pireno).

6.5

Identificação das Principais Fontes Poluentes

Neste ponto identificam-se as principais fontes poluentes responsáveis por estes
quantitativos de poluentes registados nos concelhos abrangidos pela área de projeto,
tendo por base os dados do Inventário Nacional de Emissões Atmosféricas para os
concelhos de Estarreja e de Albergaria-a-Velha, para o ano de 2009.
Com base nos resultados apresentados no referido documento, pode-se verificar que, em
ambos os concelhos, as emissões dos poluentes atmosféricos SOX, PM10, Cd e Hg,
provêm principalmente de fontes industriais, sendo que, para estes poluentes a
contribuição de outras fontes de emissão é pouco significativa. No concelho de Estarreja
as fontes industriais são ainda responsáveis por grande parte das emissões dos
poluentes NH3, N2O e CO2.
De facto, no concelho de Estarreja localiza-se um dos maiores complexos industriais do
país: Complexo Químico de Estarreja (CQE). Este situa-se a cerca de 2 km a poente da
área de projeto, mais concretamente do Nó de Estarreja, sendo de destacar a presença
das seguintes unidades industriais no CQE:
•

DOW Portugal - Produtos Químicos, S.A (fabricante de produtos poliuretanos)

•

Companhia Industrial de Resinas Sintéticas, CIRES Lda. (produção de materiais
termoplásticos)

•

Air Liquide Portugal - Centro de Produção de Estarreja (fabricante de gases para
a indústria, saúde e ambiente)

•

CUF - Químicos Industriais S.A. (produtor de produtos químicos orgânicos e
inorgânicos (cloro-alcalis, anilina derivados))

•

APQ - Aliada Química de Portugal (produtos inorgânicos de base)
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No que se refere aos poluentes atmosféricos NOX e CO2, em ambos os concelhos,
verifica-se que a fonte de emissão mais relevante é o tráfego rodoviário e ferroviário.
Note-se que os concelhos de Estarreja e Albergaria-a-Velha possuem uma acessibilidade
facilitada quer por rede rodoviária quer por ferrovia, sendo de salientar, pela sua
proximidade à área de projeto, para além da via rodoviária em estudo, a autoestrada A29
– Autoestrada da Costa da Prata, que constitui uma alternativa paralela
à A1 entre Aveiro e Porto, servindo como eixo estruturante do litoral localizado entre
estas duas cidades, a autoestrada A25 – Autoestrada das Beiras Litoral e Alta, a sul da
área de projeto, e a estrada nacional EN109, que se desenvolve paralelamente à A1, a
poente da área de projeto. A nível ferroviário, a Linha do Norte, que liga Lisboa e Porto,
atravessa os dois concelhos abrangidos pela área de projeto (Estarreja e Albergaria-aVelha).

6.6

Condições de Dispersão dos Poluentes Atmosféricos

O conhecimento do regime geral dos ventos, bem como da morfologia do terreno, é
fundamental nos estudos de previsão de dispersão de poluentes no ar, pois condicionam
de forma significativa a qualidade do ar.
De acordo, com os dados da estação climatológica de Aveiro, o rumo de ventos
dominantes é o quadrante noroeste (33,1%), seguindo-se em importância os quadrantes
sudeste (15,9%). Em termos de velocidades médias, os registos mais elevados são de
16,8 km/h, correspondente ao quadrante noroeste. A média anual da frequência de
situações de calmaria (em que a velocidade do vento é inferior a 1 km/h) é de
14,9%, registando-se, por ano, 10 dias com ventos com velocidade igual ou superior a
36,0 km/h.
Pelo exposto poderá concluir-se que a elevada velocidade do vento e a reduzida
ocorrência de situações de calmaria, contribuem para uma boa dispersão dos poluentes
atmosféricos, conduzindo a uma boa qualidade do ar na área de estudo.
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7.

AMBIENTE SONORO

7.1

Metodologia

O sublanço da A1 em análise encontra-se na vizinhança de zonas na sua grande maioria
arborizadas mas onde surgem também algumas áreas urbanizadas, logo, importa
proceder a um estudo detalhado tanto dos níveis de ruído existentes, como dos previstos,
bem como das eventuais facilidades ou dificuldades em implementar e/ou adaptar as
soluções minoradoras existentes, dado que se trata de uma via que se encontra em
exploração e na qual estão já implantadas barreiras acústicas.
Os concelhos de Albergaria-a-Velha e Estarreja, onde se insere o projeto, têm
classificação acústica do território, que é seguidamente resumida para a área de estudo:
•

•

Concelho de Albergaria a Velha
o

Km 247+600, do lado nascente do traçado, o limite urbano da aldeia de
Sobreiro está definida como “zona mista”;

o

Km 253+400, do lado nascente do traçado, o limite urbano da aldeia de
Soutelo está definida como “zona mista”;

o

Para o restante traçado, não está definida qualquer tipo de zona.

Concelho de Estarreja
o

Km 253+400, do lado poente do traçado, o limite urbano da aldeia de Porto
de Baixo está definida como “zona mista”;

o

Km 255+750, do lado nascente do traçado, o limite urbano da aldeia de
Devesas está definida como “zona mista”;

o

o

Entre os km 256+100 e km 256+600, em ambos os lados do traçado, os
limites urbanos das aldeias de Barreiro do Meio (a nascente) e Souto (a
poente) estão definidos como “zonas mistas”;
Para o restante traçado não está definida qualquer tipo de zona.

Com a classificação acústica e atendendo à alínea c) do nº 1 do artigo 11º do RGR, as
zonas mistas têm como limites de exposição: 65 dB(A), para o indicador Lden e 55 dB(A),
para o indicador Ln.
Para a caracterização do ambiente sonoro nas zonas de influência do projeto em estudo,
foram assim efetuadas medições de ruído ambiente em diversos locais, na vigência do
período diurno, do período do entardecer e do período noturno, com vista a se proceder a
uma avaliação, tão aproximada quanto possível dos níveis sonoros que atualmente se
verificam na sua envolvente.
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Os critérios subjacentes à seleção dos locais de avaliação foram (i) a representatividade
das diferentes áreas com usos sensíveis ao ruído com ambiente sonoro potencialmente
afetado, (ii) a proximidade à futura estrada, e (iii) a sensibilidade ao ruído dos recetores
existentes.
A seleção dos locais de avaliação acústica foi efetuada no sentido de se obter uma
representatividade estatística do ambiente sonoro da zona envolvente do presente
projeto rodoviário, pretendendo-se identificar a influência do projeto a diferentes
distâncias e cotas e ainda aferir o modelo de cálculo.
Assim, foram selecionados diversos locais de avaliação acústica, locais estes, que
contemplam a totalidade da imagem acústica da zona envolvente do traçado em estudo,
tendo em conta (i) a sua proximidade ao projeto, (ii) a sua sensibilidade ao ruído, (iii) o
tipo de fontes sonoras complementares existentes e que contribuem para o ambiente
sonoro local e (iv) a topografia dos locais.
As medições acústicas foram realizadas em diferentes dias do mês de janeiro de 2018 na
vigência do período diurno (07h00 - 20h00), na vigência do período do entardecer (20h00
- 23h00) e na vigência do período noturno (23h00 -07h00).
Foram registados os valores do indicador de ruído diurno Ld, do indicador de ruído do
entardecer Le e o indicador de ruído noturno Ln, expressos em dB(A). Com estes valores
foi efetuado o cálculo do indicador de ruído diurno-entardecer-noturno Lden de acordo
com o disposto no ponto j) do Artigo 3º. do Regulamento Geral do Ruído:
+

=

×

×

+ ×

+

+

×

Os valores encontrados permitem uma comparação direta com os limites estabelecidos
na legislação em vigor.
As medições acústicas foram efetuadas com um sonómetro digital integrador, que se
encontra aprovado pelo Instituto Português da Qualidade. O sonómetro encontra-se
devidamente verificado pelo Laboratório de Metrologia Acústica (Anexo 6.1 do Volume 3
– Anexos).
O microfone do sonómetro foi equipado com um protetor de vento para evitar sinais
espúrios de baixa frequência devidos ao vento. Qualquer energia residual assume
importância irrelevante na medida em que todas as medições foram realizadas com
malha de ponderação A.
Foi utilizado ainda um tripé para garantir estabilidade ao sistema de medição. O
equipamento foi convenientemente calibrado com o respetivo calibrador antes do início
das medições. A calibração foi confirmada no final de cada sessão de medidas, não se
tendo verificado desvios das posições de calibração.
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Foi ainda utilizado um termómetro / anemómetro para registo dos parâmetros
meteorológicos mais relevantes, nomeadamente temperatura, grau de humidade e
velocidade do vento.
As medições acústicas foram feitas a uma altura do solo que variou dependendo da cota
dos recetores sensíveis. Assim, os registos de sinal sonoro foram tomados a alturas de
cerca de 1,5 m do solo no caso de situações de edificações com um único piso, ou de
4,0 m acima do solo, em frente de fachadas de casas com mais de 1 piso.
As condições atmosféricas observadas durante a realização das medições acústicas
caracterizavam-se por céu pouco nublado e ventos fracos. As temperaturas oscilaram
entre 15º e os 3º.
Foram seguidas as recomendações descritas na normalização portuguesa aplicável,
nomeadamente as constantes na NP ISO 1996 de 2011, "Descrição, medição e avaliação
do ruído ambiente”. Todas as medições foram efetuadas em condições de propagação
sonora favoráveis, relativamente ao ruído gerado pela A1.
Foram tomados tempos de integração variáveis, de acordo com as características do
ambiente sonoro dos locais monitorizados, de forma a garantir a estacionaridade
temporal dos sinais sonoros medidos.
Em cada local de avaliação, foram recolhidas, durante cada um dos períodos de
referência, diversas amostras de sinal sonoro. Os tempos de medição de cada amostra
foram os correspondentes à obtenção de condições estatísticas de estacionaridade do
sinal, nunca sendo inferiores a 15 min. Em cada local de medição, os diferentes registos
foram processados estatisticamente, de acordo com o disposto na NP ISO 1996 de 2011,
no sentido da obtenção dos valores representativos dos níveis sonoros.

7.2

Caracterização do Ambiente Sonoro Atual

O traçado para alargamento e beneficiação para 2x3 vias deste sublanço, apresenta uma
extensão aproximada de 10,4 km, com início no Nó de Albergaria a Velha e final junto ao
Nó de Estarreja, cuja quilometragem se situa entre os km 247+500 e km 257+900.
O traçado projetado para alargamento e beneficiação tem na sua envolvente algumas
zonas com baixa densidade habitacional, essencialmente ocorrentes na parte final do
sublanço, a partir do km 253+300.
O tipo de ocupação humana com sensibilidade ao ruído existente na envolvente do
traçado em estudo caracteriza-se, essencialmente, por habitações rurais, casas do tipo
vivendas, com 1 e 2 pisos, anexos e garagens.
Para além da ocupação sensível, observam-se nestas zonas habitacionais com áreas
agrícolas envolventes, oficinas e armazéns de apoio agrícola.
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As principais fontes de ruído responsáveis pelo estabelecimento do ambiente sonoro na
zona envolvente do projeto são:
•

tráfego rodoviário na A1;

•

tráfego rodoviário local;

•

naturais.

7.2.1

Análise do Ruído nos Locais de Medição

Foram identificadas como zonas com usos do solo sensíveis ao ruído, as situadas em:
1. entre cerca do km 253+300 e o km 253+600, ambos os lados da via;
2. entre cerca do km 255+700 e o km 255+800, lado nascente da via;
3. entre cerca do km 256+100 e o km 256+600, ambos os lados da via;
4. entre cerca do km 256+700 e o km 257+000, lado poente da via.
Estas zonas, cuja cartografia de localização se apresenta na FIG. IV. 23, representam
todas as áreas com recetores potencialmente sensíveis ao ruído situadas na envolvente
próxima da infraestrutura rodoviária, nas quais se efetuaram as medições de ruído.
É de referir que atualmente se encontra instalada, nas imediações do km 256+180 –
km 256+790 (lado nascente) uma medida de minimização do ruído, correspondente a
uma barreira acústica, pelo que os níveis sonoros locais foram registados tendo em conta
a existência dessa medida.
Na envolvente do projeto as medições acústicas realizadas, ocorreram nos seguintes
locais (FIG. IV. 23):
•

Local 1, ao km 253+390, lado nascente da via, próximo de casas de habitação
do tipo unifamiliar com 1 e 2 pisos e anexos, a cerca de 60 m de distância ao eixo
do traçado;

•

Local 2, ao km 256+245, lado nascente da via, próximo de casas de habitação
do tipo unifamiliar com 1 e 2 pisos e anexos, a cerca de 65 m de distância ao eixo
do traçado;

•

Local 3, ao km 256+400, lado poente da via, próximo de casas de habitação do
tipo unifamiliar com 1 e 2 pisos e anexos, a cerca de 111 m de distância ao eixo
do traçado;

•

Local 4, ao km 256+910, lado poente da via, próximo de casas de habitação do
tipo unifamiliar com 1 piso e anexos, a cerca de 27 m de distância ao eixo do
traçado.
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No Quadro IV. 32 estão indicados os níveis sonoros registados na vigência dos períodos
diurno (07h00 - 20h00), do entardecer (20h00 - 23h00) e noturno (23h00 - 07h00) nos
pontos de medição considerados.
Quadro IV. 32 – Índices de Ruído Ambiente Registados nos Pontos de Medição
Considerados na Envolvente do Sublanço Albergaria / Estarreja
Período
Diurno

Período do
Entardecer

Período
Noturno

Ld
dB(A)

Le
dB(A)

Ln
dB(A)

Tráfego rodoviário da A1
Ruído de vizinhança

65,7

64,3

60,4

68,3

km 256+245 /
Nascente

Tráfego rodoviário da A1
Tráfego rodoviário local

63,9

62,4

58,9

66,6

3

km 256+400 /
Poente

Tráfego rodoviário da A1
Tráfego rodoviário local

58,5

56,5

52,7

60,7

4

km 256+910 /
Poente

Tráfego rodoviário da A1
Tráfego rodoviário local

74,3

72,4

68,8

76,7

Local

km / Lado da
via (Nascente /
Poente da via)

Fontes de Ruído

1

km 253+390 7 /
Nascente

2

Lden
dB(A)

Para cada local de medição acústica, foram calculadas as médias ponderadas no tempo
dos valores registados nas diferentes amostras do índice de ruído ambiente LAeq nos
diferentes períodos de referência, sob a forma de Ld, Le e Ln. Foi também calculado, o
valor do indicador Lden. Apresentam-se, também, por ordem decrescente de importância,
as fontes de ruído determinantes para o estabelecimento do ambiente sonoro dos locais
de avaliação acústica selecionados.
Da análise do quadro anterior, verifica-se que o ambiente sonoro das zonas envolventes
do Sublanço Albergaria / Estarreja apresenta uma perturbação significativa resultante do
fluxo rodoviário que circula no mesmo.
Em todos os locais de avaliação acústica, a grandeza dos valores é essencialmente
originada pelo tráfego rodoviário intenso, regular e com velocidade elevada que circula
neste sublanço da A1.
Para além do ruído emitido pela circulação rodoviária na A1, verifica-se que o
ambiente sonoro em alguns dos locais avaliados é influenciado pelo ruído emitido pelo
normal funcionamento das restantes estradas existentes, bem como por fenómenos
naturais.
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De acordo com a alínea c), do ponto 1 do artigo 11º do Regulamento Geral do Ruído,
nos recetores sensíveis existentes na envolvente da A1 os valores limite são de
65 dB(A) para o Lden e de 55 dB(A) para o parâmetro Ln, dado se tratarem de zonas
classificadas acusticamente como “zonas mistas”. Deste modo, verifica-se que o Local 3,
cumpre os valores legalmente estabelecidos na lei e os Locais 1, 2, e 4, não cumprem a
legislação.
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8.

GESTÃO DE RESÍDUOS

8.1

Metodologia

No presente ponto procede-se à caracterização dos sistemas de gestão de resíduos
atualmente existentes na região onde se insere o projeto.
Para o efeito, a metodologia adotada compreende a identificação e caracterização dos
sistemas de gestão de resíduos existentes ou identificação dos operadores de gestão de
resíduos licenciados, no caso dos fluxos de resíduos que não apresentem ainda sistemas
de gestão específicos.
A caracterização dos sistemas de resíduos baseia-se, fundamentalmente, na informação
disponibilizada no site da Agência Portuguesa do Ambiente, I.P. (APA), sobre a gestão de
fluxos específicos de resíduos e respetivas entidades gestoras, sendo complementada
com informações dos sites oficiais dessas mesmas entidades.

8.2

Sistemas de Gestão de Resíduos

Nos termos previstos no Decreto-Lei n.º 178/2006, de 5 de setembro, alterado, pelo
Decreto-Lei n.º 73/2011, de 17 de junho, que o república e pelo Decreto-Lei n.º 127/2013,
de 30 de agosto, um resíduo é qualquer substância ou objeto de que o detentor se desfaz
ou tem a intenção ou a obrigação de se desfazer, nomeadamente os identificados na
Lista Europeia de Resíduos.
O regime jurídico em matéria de gestão de resíduos consagra o princípio da
responsabilidade alargada do produtor pelos resíduos que produza, princípio definido no
artigo 10º da versão mais atualizada do Decreto-Lei n.º 178/2006, de 5 de setembro.
É ao produtor que cabe a responsabilidade da gestão de resíduos, a qual termina pela
transmissão dos resíduos a operador licenciado de gestão de resíduos ou pela sua
transferência, nos termos da lei, para as entidades responsáveis por sistemas de gestão
de fluxos de resíduos. Em caso de impossibilidade de determinação do produtor do
resíduo, a responsabilidade pela respetiva gestão recai sobre o seu detentor.
Dos potenciais resíduos tipicamente associados à construção e exploração de uma
infraestrutura rodoviária apenas parte apresenta sistemas de gestão específicos,
nomeadamente: os resíduos de construção e demolição (RCD), os resíduos urbanos
(RU), as embalagens e resíduos de embalagens, os óleos usados, os pneus usados, os
resíduos de pilhas e acumuladores (de veículos, industriais e similares) e os resíduos de
equipamentos elétricos e eletrónicos. A gestão dos restantes resíduos é assegurada por
operadores devidamente licenciados para o efeito.
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Todos os tipos de resíduos produzidos deverão ser devidamente triados, se possível, no
próprio local de produção, caso não seja possível serão utilizados os meios de
contentorização apropriados, e realizada posteriormente aquela operação, antes do seu
envio a destino final. Após triagem, estes serão acondicionados e armazenados em boas
condições, de modo a que não ocorra a sua degradação nem a mistura de resíduos de
natureza distinta.
Os resíduos recolhidos deverão ficar devidamente armazenados em local com acesso
facilitado aos veículos de transporte a aguardarem encaminhamento a destino final.
No caso dos resíduos perigosos o seu período de armazenamento deverá ser inferior a
3 meses.
O transporte de resíduos para destino final será feito de acordo com a Portaria
n.º 145/2017, de 26 de abril, que define as regras aplicáveis ao transporte rodoviário,
ferroviário, fluvial, marítimo e aéreo de resíduos em território nacional e cria as guias
eletrónicas de acompanhamento de resíduos (e-GAR), a emitir no Sistema Integrado de
Registo Eletrónico de resíduos (SIRER), disponível na plataforma eletrónica da APA, na
Internet. Excluem-se deste caso os resíduos depositados diretamente nos contentores de
gestão camarária (incluindo ecopontos) e, assim, introduzidos nos circuitos de recolha
municipal.
De referir que o transporte de resíduos (excetuando os Resíduos Sólidos Urbanos
provenientes das recolhas efetuadas pelas entidades competentes ou por empresas a
prestarem o mesmo serviço) encontra-se abrangido pelo regime de bens de circulação
alterado pelo Decreto-Lei n.º 198/2012, de 24 de agosto e regulado pela Portaria
n.º 161/2013, de 23 de abril. De acordo com o regime, deverá existir uma comunicação
prévia à Autoridade Tributária e Aduaneira dos elementos de transporte.
Deverá ser assegurado que as entidades / instalações estão devidamente licenciadas
para a valorização, tratamento e eliminação ou reutilização dos vários tipos de resíduos
produzidos.
Na definição dos destinatários dos resíduos não urbanos deverá ser utilizada a Listagem
dos Operadores de Gestão de Resíduos Não Urbanos disponibilizada no sítio da APA
(www.apambiente.pt).
De acordo com a legislação vigente, é proibido:
•

O abandono de resíduos, bem como a sua emissão, transporte, armazenamento,
tratamento, valorização ou eliminação por entidades ou em instalações não
autorizadas;

•

A descarga de resíduos, salvo em locais e nos termos determinados pela
legislação;

•

A queima de resíduos a céu aberto.
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8.3

Tipologias de Resíduos

A classificação dos resíduos é realizada de acordo com a Lista Europeia de Resíduos,
LER, publicada pela Decisão 2014/955/UE, da Comissão, de 18 de dezembro, que altera
a Decisão 2000/532/CE, da Comissão, de 3 de maio, referida no artigo 7.º da Diretiva
2008/98/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 19 de novembro, diz respeito a
uma lista harmonizada de resíduos que tem em consideração a origem e composição dos
resíduos.
Esta decisão é obrigatória e diretamente aplicável pelos Estados Membros. Assim, a
partir de 1 de junho de 2015 passou a aplicar-se diretamente a Decisão referida, no que
diz respeito à classificação LER, e consequentemente, foi revogado o anexo I da Portaria
n.º 209/2004, de 3 de março.

8.3.1

Resíduos Urbanos

Os resíduos urbanos (RU) correspondem a uma mistura de diversas frações de resíduos,
das quais as mais significativas são: matéria orgânica, papel e cartão, vidro, metais e
plásticos.
Nesta tipologia de resíduos incluem-se os “resíduo proveniente de habitações, bem como
outro resíduo que, pela sua natureza ou composição, seja semelhante ao resíduo
proveniente de habitações”.
Assim, são considerados resíduos urbanos os resíduos produzidos:
a)

Pelos agregados familiares (resíduos domésticos);

b)

Por pequenos produtores de resíduos semelhantes (produção diária inferior a
1.100 l);

c)

Por grandes produtores de resíduos semelhantes (produção diária igual ou
superior a 1.100 l).

Em Portugal Continental a gestão de RU encontra-se sobre a responsabilidade de 23
sistemas: 12 Multimunicipais e 11 Intermunicipais.
Nos concelhos de Estarreja e Albergaria-a-Velha, abrangidos pelo presente projeto, a
gestão de RU é assegurada pela empresa ERSUC - Resíduos Sólidos do Centro S.A.
O Sistema Multimunicipal de Tratamento e Valorização de Resíduos Sólidos Urbanos do
Litoral Centro foi constituído a 5 de setembro de 1996, através do Decreto-Lei
n.º 166/96, integrando 36 municípios (Águeda, Albergaria-a-Velha, Alvaiázere, Anadia,
Ansião, Arganil, Arouca, Aveiro, Cantanhede, Castanheira de Pêra, Coimbra, Condeixa-aNova, Estarreja, Figueira da Foz, Figueiró dos Vinhos, Góis, Ílhavo, Lousã, Mealhada,
Mira, Miranda do Corvo, Montemor-o-Velho, Murtosa, Oliveira de Azeméis, Oliveira do
Bairro, Ovar, Pampilhosa da Serra, Pedrógão Grande, Penacova, Penela, S. João da
Madeira, Sever do Vouga, Soure, Vagos, Vale de Cambra e Vila Nova de Poiares).
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A ERSUC abrange uma área de 7000 km2, serve uma população de aproximadamente
um milhão de habitantes e trata de cerca de 430 000 toneladas de resíduos por ano. É
uma empresa de capitais públicos, com um capital social de 8 500 000 euros, distribuídos
pela Empresa Geral de Fomento, S.A. na percentagem de 51% e os restantes 49%,
distribuídos pelos Municípios da sua área de ação.
Os resíduos indiferenciados são depositados nos caixotes de lixo normais, estes resíduos
são recolhidos pelas Câmaras Municipais ou por outras entidades e posteriormente
encaminhados para destino final adequado (ex: Centro Integrado de Tratamento e
Valorização de Resíduos Sólidos Urbanos – CITVRSU).
Os resíduos diferenciados são os resíduos de embalagem que são devidamente
separados por categorias (papel e cartão, plástico e metal e vidro) e depositados nos
ecopontos, para posteriormente serem encaminhados para as estações de triagem e
depois para as indústrias recicladoras.
No CITVRSU, a ERSUC recebe resíduos em duas infraestruturas distintas:
No Tratamento Mecânico e Biológico, são admitidos os resíduos urbanos na
aceção da alínea v) do artigo 4º do Decreto-Lei n.º 183/2009, de 10 de agosto, ou
seja: ”o resíduo proveniente de habitações bem como outro resíduo que, pela sua
natureza ou composição, seja semelhante ao resíduo proveniente de habitações”;
Na Estação de Triagem/ Ecocentro, são admitidos os resíduos de embalagem
recicláveis (papel/cartão, embalagens de plástico e metal e embalagens de vidro),
devendo estes materiais estar vazios e isentos de contaminantes e matérias
perigosas.
As Estações de Transferência são infraestruturas onde se descarregam os resíduos
produzidos em áreas mais afastadas dos CITVRSU, com o objetivo de os preparar para
serem transportados num veículo de grande capacidade para um local de tratamento,
valorização ou eliminação, de modo a tornar economicamente viável a utilização dos
CITVRSU por parte dos municípios mais distantes. Geralmente para distâncias
superiores a 25 km é compensatório optar pela transferência devido aos custos elevados
de transporte em veículos de recolha assim como o seu próprio desgaste.
Nas Estações de Transferência são rececionados os resíduos que estão em
conformidade com aqueles recebidos e depositados nos CITVRSU da ERSUC. Para
além de RSU (resíduos sólidos urbanos), as Estações de Transferência recebem
também, objetos domésticos volumosos fora de uso (“monos”), depositados numa área
reservada destinada à recolha seletiva de materiais - Ecocentros.
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