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PROJETO DO NOVO ATERRO DA CELTEJO
PROJETO DE EXECUÇÃO

RELATÓRIO DE CONFORMIDADE AMBIENTAL DO PROJETO DE EXECUÇÃO
(RECAPE)

VOLUME 2 – RELATÓRIO BASE
(Anexo X.ii da Portaria 399/2015 de 5 de Novembro)

1.

ÂMBITO

O presente documento constitui o segundo volume do Relatório Base do Relatório de
Conformidade Ambiental do Projeto de Execução (RECAPE) do Projeto do Novo Aterro
da Celtejo, dando cumprimento ao disposto no Anexo X.ii da Portaria 399/2015 de 5 de
Novembro.
Este processo inclui os seguintes documentos:
⇒ O VOLUME 1 referente ao Resumo Não Técnico
⇒ O VOLUME 2 referente ao Relatório Base, que correspondente ao presente
documento para além dos Anexos Técnicos associados.
⇒ O VOLUME 3 corresponde ao Relatório Técnico Final das Medidas e
Condicionantes

2.

RELATÓRIO BASE

2.1

Introdução

O presente documento constitui o Relatório Base do Relatório de Conformidade
Ambiental do Projeto de Execução (RECAPE) do Novo Aterro da Celtejo.
O Projeto, do Novo Aterro, situa-se dentro dos terrenos da Celtejo e tem como objetivo
permitir a deposição adequada dos resíduos sua fábrica de celulose da Celtejo –
Empresa de Celulose do Tejo, S.A, que permitirá a sustentabilidade da unidade fabril
para um horizonte de produção adequado.
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O presente projeto foi sujeito, em fase de Estudo Prévio em simultâneo com o Projeto de
Execução da Reengenharia e encerramento do aterro existente, a procedimento de
Avaliação de Impacte Ambiental (AIA), que terminou a 10 de março de 2015, com a
emissão da Declaração de Impacte Ambiental (DIA) favorável condicionada ao
cumprimento de um conjunto de medidas a considerar no Projeto de Execução e à
verificação de um conjunto de condições expressas na DIA (ver DIA no Anexo 1 dos
Anexos Técnicos), para desenvolvimento do projeto em fase de Projeto de Execução.
O projeto desenvolve-se no distrito de Castelo Branco, no concelho e freguesia de Vila
Velha de Rodão.

2.1.1

Identificação da equipa responsável pela elaboração do Projeto de
Execução e pela elaboração RECAPE (coordenador e equipa técnica), bem
como indicação dos respetivos períodos de elaboração

O proponente do Projeto é a CELTEJO – Empresa de Celulose do Tejo, S.A., com sede
na Estrada Nacional 18, Centro Fabril de Rodão, Porto Tejo, 6030-223 Vila Velha de
Ródão, Distrito de Castelo Branco, com o telefone 272 540 100 e o endereço de correio
eletrónico manuel.Soares.Goncalves@altri.pt.
A equipa responsável pela realização do Projeto de Execução foi a HIDROVIA S.A, a
qual constituiu uma equipa técnica especializada para as várias componentes do projeto.
A elaboração do RECAPE esteve a cargo da empresa AGRI-PRO AMBIENTE –
Consultores, S. A., a qual reuniu para o efeito uma equipa técnica especializada, cuja
constituição se apresenta no Quadro 1.
Quadro 1 – Equipa Técnica Responsável pelo RECAPE
Direção Técnica

Rui Coelho

Coordenação

Elisabete Lopes Raimundo

Ambiente Sonoro

Susana Costa

Fatores Biológicos

Susana Baptista

Património Arqueológico

João Albergaria

Paisagem

Arquiteto Cruz de Carvalho e Elisabete Lopes
Raimundo

Produção de Elementos
Cartográficos

Jorge Inácio e Tiago Ferreira

O relatório em causa foi elaborado no período compreendido entre setembro de 2015 e
janeiro de 2016.
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2.1.2

Apresentação dos objetivos, da estrutura e do conteúdo do RECAPE

O RECAPE foi desenvolvido nos termos da legislação em vigor, correspondente ao
regime jurídico de Avaliação de Impacte Ambiental, Decreto-Lei n.º 151-B/2013, de 31 de
outubro, alterado pelo Decreto-Lei 47/2014 de 24 de março e pelo Decreto – Lei n.º
179/2015 de 27 de agosto.
A estrutura do Relatório corresponde à definida na Portaria n.º 399/2015, de 5 de
novembro, que regulamente os elementos que devem instruir os procedimentos
ambientais previstos nos regime jurídico de LUA, aprovado pelo Decreto-Lei 75/2015, de
11 de maio para atividades industriais ou similares a industriais, nomeadamente,
operações de gestão de resíduos e centrais termoelétricas, exceto centrais solares. A
Estrutura deste documento está em conformidade com o disposto no Anexo II, mais
concretamente no módulo X.ii.
Deve ainda referir-se que o documento produzido tem também em conta as diretrizes
definidas na Portaria n.º 395/2015, de 4 de novembro, que regulamenta as normas
técnicas para a elaboração do Relatório de Conformidade Ambiental do Projeto de
Execução.
Foram tidas também em consideração na elaboração do Relatório todos os diplomas
legais aplicáveis, assim como normas técnicas e critérios publicados pela Agência
Portuguesa do Ambiente, I.P.
O presente Relatório de Conformidade Ambiental do Projeto de Execução (RECAPE) tem
por objetivo fundamental descrever e demonstrar que o Projeto de Execução obedece às
condições definidas na Declaração de Impacte Ambiental, emitida a 10 de março de
2015, pela Agência Portuguesa do Ambiente, I.P. (Ministério do Ambiente, Ordenamento
do Território e Energia), apresentada no Anexo 1 dos Anexos Técnicos do Volume 2 –
Relatório Base deste RECAPE.
Neste contexto, o Relatório que se apresenta procura descrever e justificar a
conformidade ambiental do projeto e o cumprimento das condições impostas na DIA.
A estrutura e conteúdo do presente Relatório foi elaborado tendo em conta o Decreto-lei
n.º 151-B/2013, de 31 de outubro, alterado pelo Decreto-Lei 47/2014 de 24 de março e
pelo Decreto-Lei n.º 179/2015 de 27 de agosto e a Portaria n.º 395/2015, de 4 de
novembro, que estabelece as normas técnicas para a elaboração do Relatório de
Conformidade Ambiental do Projeto de Execução.
O Relatório de Conformidade Ambiental do Projeto de Execução (RECAPE) é assim
composto por três volumes, correspondendo:
⇒ O VOLUME 1 referente ao Resumo Não Técnico
O Resumo Não Técnico transmite de uma forma resumida as principais
informações que constam do RECAPE, destinando-se a publicitação junto do
público.
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Em termos de conteúdo, este documento identifica, primeiro, os antecedentes do
projeto e descreve, depois, a sua conformidade ambiental, explicitando as
medidas de minimização existentes e os planos de monitorização a executar para
o seu controlo ambiental.

⇒ O VOLUME 2 ao Relatório Base, correspondente ao presente documento,
subdividido nos seguintes capítulos:
Capítulo 1 – Âmbito
Capítulo 2.1 – Introdução
Faz a identificação do projeto, da entidade proponente e dos responsáveis
pelo RECAPE e o seu enquadramento legal, objetivos, estrutura e conteúdo.
Capítulo 2.2 – Antecedentes do Projeto
Apresenta os antecedentes do procedimento de Avaliação de Impacte
Ambiental e dos condicionamentos estabelecidos na DIA.
Capítulo 2.3 – Descrição e caracterização do Projeto de execução
i.

Descreve as características técnicas principais do projeto.

ii.

Identifica e justifica as alterações introduzidas no projeto.
Capítulo 2.4 – Conformidade do projeto de execução com a DIA

i.

Demonstração do cumprimento dos termos e das condicionantes fixados
na DIA e fundamentados nos seguintes elementos:
a. Verificação da compatibilidade do projeto de execução com os
instrumentos de gestão territorial (IGT), servidões e restrições de
utilidade pública e de outros instrumentos relevantes;
b. Indicação das entidades contactadas com competência na
apreciação do projeto e apresentação de quadro resumo da
informação e dos aspetos relevantes decorrentes desses
contactos, devendo a correspondência trocada ser apresentada em
anexo;
c. Aprofundamento da avaliação dos impactes ambientais associados
às fases de construção, exploração e, se relevante, de
desativação, com base numa caracterização do ambiente direta e
indiretamente afetado e com o desenvolvimento inerente à fase de
projeto de execução. Os impactes devem ser sistematizados em
quadro e carta síntese.
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d. Caso tenham sido introduzidas alterações no projeto de execução,
relativamente ao estudo prévio ou anteprojeto, deve ser
apresentada uma caracterização pormenorizada dos impactes
ambientais, demonstrativa de que as alterações introduzidas não
originam novos impactes nem agravam os anteriormente
identificados;
e. Identificação e descrição dos estudos complementares e dos
projetos específicos efetuados, devendo ser explicitados os
objetivos e respetivas conclusões e evidenciada a forma como as
mesmas foram consideradas e/ou integradas no projeto para
efeitos de cumprimento da DIA e/ou minimização de impactes;
f. Pormenorização das medidas de minimização e de compensação,
bem como dos programas de monitorização estabelecidos na DIA,
sem prejuízo da apresentação de outras medidas e programas que,
face ao maior aprofundamento da identificação e avaliação dos
impactes, se venham a considerar necessários;
g. Descrição e análise das questões levantadas em sede de consulta
pública, no âmbito do procedimento de AIA, referindo quais as
pretensões que foram adotadas, bem como as que não foram
acolhidas, fundamentando as razões desse facto.
Capítulo 2.5 – Lacunas de conhecimentos - Identificação das lacunas
técnicas ou de conhecimento verificadas na elaboração do RECAPE e das
respetivas implicações face aos resultados finais.
Capítulo 2.6 – Conclusões - Síntese dos principais aspetos desenvolvidos no
RECAPE e das principais conclusões em matéria de demonstração do
cumprimento dos termos e das condições fixadas na DIA
Este volume, apresenta em anexo, um volume referente aos Anexos Técnicos, onde se
apresentam todos os relatórios técnicos e outros elementos de projeto considerados
necessários para o esclarecimento de aspetos descritos no Relatório Base. Nesses
Anexos Técnicos são incluídas algumas das Peças Desenhadas do Projeto de Execução.

⇒ O VOLUME 3 corresponde ao Relatório Técnico Final das Medidas e
Condicionantes Ambientais, subdividido nos seguintes capítulos:
i.

Inventário de todas as medidas de minimização propostas na DIA.
As medidas definidas na DIA são respondidas uma a uma detalhadamente
e conforme a ordem apresentada.

ii.

Monitorização - Define e descreve pormenorizadamente os Programas de
Monitorização a implementar nas várias fases do projeto.
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2.2

Antecedentes

2.2.1

Apresentação de um resumo dos antecedentes do procedimento de AIA,
fazendo referência ao estudo prévio ou anteprojeto e respetivas
alternativas consideradas, bem como à DIA emitida, eventuais
prorrogações e alterações

O Projeto do Novo Aterro da Celtejo, enquadra-se na alínea c) do n.º 11 do Anexo II do
Decreto-Lei n.º 151-B/2013, de 31 de outubro, referente a “instalações destinadas a
operações de eliminação de resíduos não perigosos que recebam mais de 10 t por dia ou
com uma capacidade total superior a 25 000 t(…)”
O projeto em avaliação foi assim sujeito, em fase de Estudo Prévio e nos termos da
legislação em vigor, a procedimento de Avaliação de Impacte Ambiental (AIA), tendo o
Estudo de Impacte Ambiental (EIA) relativo ao Projeto sido entregue na Agência
Portuguesa do Ambiente, I.P. (APA) a 23 de junho de 2014.
A Agência Portuguesa do Ambiente (APA), na sua qualidade de autoridade de AIA,
dando cumprimento ao estipulado no artigo 19.º do Decreto-Lei n.º 151-A/2013, de 31 de
outubro, nomeou uma Comissão de Avaliação (CA), constituída por representantes da:
•

Agência Portuguesa do Ambiente e respetivas Administrações das Regiões
Hidrográficas do Centro (APA, I.P.);

•

Direção-Geral do Património Cultural (DGCP);

•

Laboratório Nacional de Energia e Geologia (LNEG, I.P.);

•

Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro (CCDRCentro);

•

Direção Regional de Economia do Centro (DRE-C);

•

Instituto Superior de Agronomia / Centro de Ecologia Aplicada Prof. Baeta Neves
(ISA/CEABN).

Atendendo às características específicas do projeto, da sua localização e à constituição
da CA, não foi identificada qualquer entidades externas à CA cuja consulta fosse
relevante para a avaliação.
No âmbito da avaliação da conformidade do EIA, em cumprimento do disposto no artigo
14.º do Decreto-Lei n.º 151-A/2013, de 31 de outubro e na Portaria n.º 395/2015, de 4 de
novembro, foi considerada necessária a apresentação de elementos adicionais de forma
a clarificar questões relacionadas com a descrição do projeto, a diversos aspetos globais
nomeadamente alternativas, e aos fatores ambientais, como a geologia e a hidrogeologia
e águas subterrâneas, os recursos hídricos superficiais, o Ambiente sonoro, património e
a paisagem. Considerou-se ainda necessária a reformulação do Resumo Não Técnico,
em conformidade com os elementos adicionais solicitados. Foi emitida a conformidade do
EIA em 21 de Outubro de 2014.
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Foram posteriormente solicitados elementos complementares relativamente a questões
relativas nomeadamente aos recursos hídricos e paisagem. Em resposta, o proponente
apresentou o documento “Elementos Complementares”, datado de novembro de 2014.
Por forma a dar cumprimento à legislação em vigor, o EIA foi submetido a Consulta
Pública, a qual decorreu durante 20 dias úteis, de 20 de outubro e 29 de novembro de
2014.
No dia 20 de novembro de 2014 foi realizada uma visita técnica ao local do projeto, tendo
estado presentes os representantes da CA, do proponente, da equipa que elaborou o EIA
e do projetista.
A análise técnica do EIA e os respetivos Aditamentos tiveram o objetivo de avaliar os
impactes do projeto e a possibilidade dos mesmos serem minimizados/potenciados. A
apreciação dos fatores ambientais foi efetuada, tendo por base os pareceres emitidos
pelas entidades que constituem a CA. Assim, a APA/ARH Centro emitiram parecer sobre
Recursos Hídricos Superficiais, Qualidade da Água e da Hidromorfologia, o ICNF sobre
Fatores Biológicos e Ecológicos, a CCDR-Centro sobre Solos e Uso do Solo, Qualidade
do Ar, Ordenamento do Território e Socioeconomia, a DGPC sobre Património Cultural, o
LNEG sobre Geologia, Geomorfologia e Recursos Minerais e o ISA/CEANB sobre a
Paisagem.
Foram realizadas reuniões de trabalho, com o objetivo de verificar a conformidade do
EIA, analisar e avaliar os impactes das alternativas propostas, analisar os contributos
setoriais das várias entidades da CA e os pareceres solicitados a entidades externas,
definir os fatores ambientais determinantes/relevantes para a avaliação ambiental do
projeto e analisar os resultados da Consulta Pública.
No decorrer dos esclarecimentos apresentados e após apreciação dos mesmos pela CA,
e tendo por base o Parecer Final da CA o Relatório da Consulta Pública, foi emitida a
Proposta de Declaração de Impacte Ambiental a 8 de janeiro de 2015.
Em 10 de março de 2015 foi emitida pelo Senhor Presidente do Conselho Diretivo
Agência Portuguesa do Ambiente, I.P., a Declaração de Impacte Ambiental referente
Processo de AIA n.º 2782, favorável condicionada ao cumprimento de um conjunto
medidas a considerar no Projeto de Execução e à verificação de um conjunto
condições expressas na DIA.

da
ao
de
de

No Anexo 1 dos Anexos Técnicos do presente Relatório Base apresenta-se uma cópia
da DIA, incluindo o seu anexo relativo às condicionantes e medidas a concretizar / adotar.
No que respeita às condicionantes e compromissos, refira-se que as condicionantes da
DIA que se refletem em compromissos assumidos pelo promotor e que farão parte do
caderno de encargos da obra, estão salvaguardadas neste RECAPE.
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2.3

Descrição e Caracterização do Projeto de Execução

2.3.1

Objetivo e enquadramento

O Projeto do Novo Aterro da Celtejo tem como objetivo permitir a deposição adequada
dos referidos resíduos, num horizonte mais alargado de cerca de 24 anos.
Os resíduos a depositar, são constituídos por lamas carbonatadas (“dregs” e “grits”), com
características predominantemente inorgânicas, classificados na Lista Europeia de
Resíduos (LER) como:
−

03 03 02 Lamas de lixívia verde (provenientes da valorização da lixívias de
cozimento);

−

03 03 99 Outros resíduos não especificados.

São ainda depositadas cinzas resultantes da queima de biomassa, com o código LER 10
01 01 Cinzas, escórias e poeiras de caldeiras (excluindo as poeiras de caldeiras
abrangidas em 10 01 04).
O Estudo Prévio foi objeto de um Estudo de Impacte Ambiental (EIA), o qual foi
submetido a procedimento de Avaliação de Impacte Ambiental, nos termos da legislação
em vigor.
Sobre esse EIA foi emitida uma Declaração de Impacte Ambiental (DIA) pelo Presidente
do Conselho Diretivo da Agência Portuguesa do Ambiente, I.P., em 10 de março de 2015,
favorável condicionada ao cumprimento de um conjunto de medidas a considerar no
Projeto de Execução do novo aterro e à verificação de um conjunto de condições
expressas na DIA.
O Projeto de Execução foi assim desenvolvido considerando as condicionantes ao projeto
identificadas na DIA, nomeadamente:
Cumprimento dos requisitos técnicos do Diploma Aterros (Anexo I do Decreto-Lei
n.º 183/2009, de 10 de agosto).
Execução faseada do projeto de forma a minimizar o período entre a construção
das células e a sua utilização.
Reavaliação das seguintes características do projeto (que induzem impactes
significativos permanentes):
a) Localização específica;
b) Forma artificial;
c) Área (4,6 ha);
d) Implantação que contraria a morfologia do terreno (perpendicular às curvas
de nível);
e) Proeminência (15m altura) e consequente descontinuidade morfológica com
a envolvente;
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f)

Elevada proximidade com a EN241, ficando inclusive o alvéolo 1 mais
exposto para poente;

g) Elevado número de anos em que as células permanecerão com as telas
pretas artificiais expostas;
h) Exposição visual potencial a pontos sensíveis da Paisagem, desenvolvendo
soluções específicas, para cada uma das características, que permitam a
minimização dos impactes paisagísticos. O desenvolvimento destas
soluções deve ter em consideração as bacias visuais dos miradouros
existentes, das vias e a partir do extremo Sul das “Portas de Rodão” à cota
268.
Desenvolvimento dos estudos necessários à elaboração de um mapa
piezométrico (mapa de isopiezas), de forma a conhecer a direção, sentido de
escoamento e gradientes hidráulicos.
Desenvolvimento e integração de soluções que permitam a recolha e reutilização
das águas pluviais.
Cumprimento das Medidas de Minimização, do Projeto de Integração e
Recuperação Paisagística, e dos Programas de Monitorização

Para além das condicionantes indicadas na DIA acima descritas para cada uma das
intervenções do projeto, face aos resultados dos estudos posteriormente desenvolvidos
houve necessidade de proceder a alterações pontuais ao Estudo Prévio.
Em seguida no ponto 2.3.3 apresenta-se uma descrição sumária dos aspetos principais
do Projeto de Execução. Não se pretendeu neste ponto fazer uma descrição exaustiva do
Projeto de Execução em análise, que acompanha o presente documento, dado que tal
não é um dos objetivos de um RECAPE.
No ponto 2.3.4 apresenta-se uma identificação e justificação das alterações de projeto
decorrentes do desenvolvimento do Estudo Prévio a Projeto de Execução, bem como
uma caracterização dos respetivos potenciais impactes ambientais.
No ponto 2.3.5 efetua-se a apresentação temporal do projeto.

2.3.2

Localização

O Projeto de Execução Novo Aterro da Celtejo localiza-se no concelho de Vila Velha de
Rodão e na freguesia de Vila Velha de Rodão, pertencente ao Distrito de Castelo Branco.
A fábrica da Celtejo está inserida no limite Este de Vila Velha de Rodão.
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Na FIG. 2 apresenta-se o enquadramento nacional, regional e local do projeto estando
definidos os limites de propriedade da fábrica, no interior dos quais se desenvolvem todas
as atividades fabris e estão instaladas as áreas de armazenagem, tratamento de águas e
destino final de resíduos (aterros).
O acesso fabril faz-se por sul com ligação imediata à EN18 e muito próximo do novo nó
da variante da Vila Velha de Rodão da ligação à A23 e por esta ao IC8 e A1.
A construção desta variante que estabelece a ligação do sul para a A23 a norte de Vila
Velha de Rodão confinam a área industrial entre a vila e a estrada, inclusive ocupando
partes dos seus terrenos.
A zona Este da fábrica, mais afastada da povoação constitui a área de apoio para
armazenagem de matéria-prima e todas as atividades complementares incluindo a
deposição de resíduos.
O novo aterro (FIG. 1) relativamente ao qual se refere o presente RECAPE ficará
instalado na mesma área Nascente da fábrica, na zona mais favorável topograficamente
e muito alterada por ser desde o início da exploração a área principal de armazenagem
de matérias-primas e outras matérias fabris.

FIG. 1 – Localização do Projeto

2.3.3

Descrição dos principais aspetos do projeto

Na elaboração da presente descrição do projeto foi utilizada a informação patente nas
Memórias Descritivas e Peças Desenhadas das diversas especialidades, que integram o
Projeto de Execução do Novo Aterro da Celtejo.
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Foram ainda consultados a Celtejo e o Projetista para obtenção de esclarecimentos e
informação adicional sobre o projeto.
A intervenção proposta integra as seguintes componentes no Projeto de Execução,
nomeadamente:
•

Descrição das características geológicas, geotécnicas e hidrogeológicas do local;

•

Tipos e precisão da quantidade total de resíduos a depositar;

•

Área e volume a ocupar com os resíduos a depositar;

•

Sistemas de impermeabilização do fundo e taludes das células a construir,
incluindo o respetivo dimensionamento;

•

Sistema de drenagem das águas pluviais e lixiviados, incluindo o respetivo
dimensionamento;

•

Sistema de drenagem e tratamento de biogás, se necessário;

•

Sistema de tratamento de águas lixiviantes, incluindo a previsão da quantidade e
qualidade dos mesmos e o respetivo dimensionamento

•

Descrição das instalações, infraestruturas e obras complementares;

•

Indicação do número de trabalhadores previstos e do regime de laboração;

•

Plano de exploração do aterro, incluindo esquema de enchimento, selagens
intermédias e final e cálculo da estabilidade dos taludes;

•

Plano de monitorização durante a exploração e após o encerramento;

•

Medidas específicas respeitantes aos riscos especiais para a segurança das
populações e trabalhadores do aterro.

Em seguida descreve-se sucintamente cada uma das áreas temáticas que constituem o
projeto.

2.3.3.1

Descrição das características geológicas, geotécnicas e hidrogeológicas
do local

De acordo com as cartas geológicas de Portugal escala 1:50.000 folha 28-B e 24-D o
terreno onde será implantado o aterro sanitário pertence ao Miocénico e Paleogénico
indiferenciados, mais concretamente a Arcoses da Beira Baixa.
As arcoses, pertencentes ao Grupo da Beira Baixa, com origem na erosão das rochas
graníticas, terão sido depositadas há 50-30 milhões de anos ao longo de rios efémeros
que corriam pela planura árida.
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Estas formações, sobre a qual assenta a Celtejo encontram-se em ambos os lados do rio
Tejo ora em posição elevada (afloramentos cobertos por cascalheiras), ora em posição
deprimida (bacias de Ródão e do Arneiro a Sudoeste de Vila Velha de Ródão), afetadas
por falhas bem visíveis no contato anormal com o xisto.
Em sondagens realizadas a sudeste e a Este da área fabril da Celtejo, a sul da estrada
para Castelo Branco, os xistos ante-ordovícicos foram encontrados a poucos metros de
profundidades. Na área de confluência das ribeiras do Açafal e do Lucriz, aqueles xistos
são aflorantes e têm a estratificação sub-vertical. Estes factos indiciam alguma
irregularidade na topografia do substrato ante-ordovícico.
Na propriedade da Celtejo e no decurso das várias obras executadas ao longo de
décadas foram realizados vários estudos geológicos com realização de sondagens que
se interpretaram no âmbito do EIA, que se resumem:
1. Fábrica da Portucel em Vila Velha de Rodão – Abril 1985;
2. Empresa de Celulose e Papel de Portugal – Novembro 1987;
3. Aterro Controlada de Resíduos Industriais Banais – Abril 2003;
4. Sondagens na Celtejo – Geocontrole Setembro 2006;
5. Sondagens na Celtejo – Geocontrole Novembro 2006.
As formações, sobre as quais assenta a Celtejo, Arcoses da Beira Baixa, formam uma
unidade com estratigrafia muito irregular, constituída por grés arcósicos de grão médio a
grosseiro, por vezes conglomeráticos, grés finos argilosos e argilas siltosas ou arenosas
muito compactas. Contêm intercalações ou passagens de areias soltas e de seixos mal
rolados e mal calibrados.
Assim, e no âmbito deste Projeto de Execução foi efetuada uma campanha de
prospecção e ensaios no interior da área prevista para o Novo Aterro que envolveu os
seguintes trabalhos:
7 sondagens, com ensaios SPT;
5 piezómetros, instalados em furos de sondagens;
Recolha de amostras (11) para realização de ensaios laboratoriais (identificação,
permeabilidade e compactação).
Os piezómetros ficaram localizados no exterior das células a construir de modo a ficarem
já para a monitorização antes, durante e após a execução das obras.
Os solos encontrados no decurso das sondagens consistem em restos de madeira na
camada superficial, argila arenosa, areia média a fina argilosa nas camadas inferiores.
Apresenta-se, nos Anexos Técnicos do Relatório Base, mais concretamente, no Anexo 5,
os Resultados do Estudo Geológico e Geotécnico realizado nas instalações da Celtejo
em maio/junho de 2015 pela empresa Sondagens do Oeste, S.A.
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Em termos hidrogeológicos constata-se que área da fábrica da Celtejo se localiza na
Bacia Hidrográfica do Tejo (RH5), a cerca de 1 km a norte do rio Tejo (albufeira de Fratel)
que é simultaneamente a origem da água para o abastecimento fabril e o recetor final dos
efluentes da ETARI da fábrica.
O local do projeto situa-se na margem direita de uma pequena linha de água, ribeiro do
Vale das Vinhas (a NE da Celtejo), afluente da margem direita da ribeira do Açafal. Esta
ribeira desagua no rio Tejo.
O ribeiro do Vale das Vinhas trata-se de uma linha de água de caudal descontínuo.

2.3.3.2

Tipos e precisão da quantidade total de resíduos a depositar

2.3.3.2.1

Tipo de resíduos

Os resíduos a depositar no Novo Aterro são similares aos agora depositados no aterro
existente, são constituídos por lamas carbonatadas (“dregs” e “grits”), com características
predominantemente inorgânicas, classificadas na Lista Europeia de Resíduos (LER)
como:
•

03 03 02 Lamas da lixívia verde (provenientes da valorização da lixívia de
cozimento);

•

03 03 99 Outros resíduos não especificados.

No aterro sanitário são ainda depositadas cinzas resultantes da queima de biomassa.
Estes resíduos têm o código LER 10 01 01 Cinzas, escórias e poeiras de caldeiras
(excluindo as poeiras de caldeiras abrangidas em 10 01 04).
Em seguida apresenta-se uma descrição sumária do processo no qual são geradas as
lamas carbonatadas e a descrição do processo de produção cinzas resultantes da
queima de biomassa.

2.3.3.2.2

Descrição do processo de produção das lamas carbonatadas

Na produção de pasta de celulose pelo “Processo Kraft”, ou também denominado
“Processo ao Sulfato”, como resultado da queima de licor negro na caldeira de
recuperação, no fundo da caldeira forma-se uma massa líquida, predominantemente
inorgânica, denominada smelt, que quando dissolvida se chama licor verde. O licor verde
é constituído essencialmente por Na2CO3 e Na2S.
Por forma a assegurar a sustentabilidade económica e ambiental do “Processo Kraft”
estas substâncias químicas são recuperadas e a sua transformação integra o ciclo de
recuperação de químicos e produção de energia, apresentado no diagrama esquemático
seguinte:
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FIG. 3 – Processo de produção de lamas carbonatadas

O licor verde segue para um clarificador no qual se removem os resíduos sólidos não
dissolvidos, conhecidos por Dregs.
A operação da caustificação inicia-se no apagador de cal a 85ºC, onde a cal viva (CaO),
após hidratação, é adicionada ao licor verde clarificado, sendo completada nos
caustificadores e originando o licor branco e lamas de carbonato de cálcio (CaCO3). O
licor branco (mistura de NaOH e Na2S) é reintroduzido no processo no digestor para
dissolução da lenhina. Neste processo incompleto surgem ainda impurezas designadas
por Grits ou resíduos do apagador:
Na2CO3 + Ca(OH)2 > CaCO3 + 2(NaOH)
O CaCO3 (carbonato de cálcio) em suspensão, após separação por clarificação, lavagem
e filtração é calcinado para recuperação da cal.
CaCO3 + calor → CaO + CO2
Do ponto de vista da gestão de resíduos temos assim:
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•

Lamas de lixívia verde – dregs (código LER 03 03 02)

Impurezas sólidas associadas à produção de licor verde. São constituídos
fundamentalmente por carbonatos, hidróxidos e sulfuretos de sódio e de cálcio.
Atualmente, os dregs são tratados enquanto resíduos, descarregados num contentor e
direcionados para o aterro controlado, após lavagem e espessamento no filtro de detritos
da caustificação.
•

Lamas de lixívia verde (código LER 03 03 02)

Em situações de paragens do forno de cal, paragens planeadas para manutenção, por
avaria ou como resultado de diferentes ritmos de produção das áreas processuais, são
geradas quantidades excedentárias lamas de licor verde na caustificação (carbonato de
cálcio) que, por terem teores de humidade de 20 a 30%, podem ser enviadas num
contentor para aterro controlado, após lavagem e espessamento no filtro de detritos da
caustificação.
•

Resíduos do apagador – grits (código LER 03 03 02)

São partículas de grandes dimensões (> 0,24 mm) resultantes do processo de
caustificação que não reagiram e que, portanto, ficaram depositadas no fundo do
apagador. Contêm predominantemente carbonato de cálcio. São enviados num contentor
para aterro controlado, após lavagem e espessamento no filtro de detritos da
caustificação.
Os inertes indesejados no fabrico de pasta (impurezas), tais como sílica, magnésio,
potássio e cálcio, provenientes da madeira e de produtos químicos de make-up, são
naturalmente removidos do processo de fabrico juntamente com estes resíduos.

2.3.3.2.3

Descrição do processo de produção cinzas resultantes da queima de
biomassa

No processo de produção de pasta de celulose a partir de madeira de pinho ou de
eucalipto são gerados resíduos com alto percentual de matéria orgânica. Uma parte
destes resíduos resultam do processamento mecânico de preparação da madeira,
nomeadamente a casca que resulta do processo de descasque dos toros de madeira
rececionados na fábrica.
A casca que se separa dos toros nos descascadores é recolhida por vários
transportadores. A casca recolhida passa por separadores magnéticos para remoção de
metais sendo ainda filtrada a água de lavagem dos toros.
Esta casca é posteriormente sujeita a processos mecânicos de corte / trituração de modo a
aumentar a superfície específica da casca e aumentar desse modo o seu poder calorífico.
À casca são ainda adicionados os finos que resultam do processo de crivagem das aparas,
usadas no fabrico da pasta de celulose.
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Esta biomassa (casca triturada e os finos) é então armazenada, sendo posteriormente
transportada para alimentação à caldeira de biomassa, como combustível primário para
produção de vapor de alta pressão.
As cinzas são produzidas na combustão desta biomassa. Os componentes inertes desta
queima são a sílica (SiO2), a alumina (Al2O3), os óxidos e/ou carbonatos de cálcio, de
potássio e de magnésio, na forma de finas partículas sólidas que são arrastadas com os
gases de combustão do leito fluidizado da caldeira.
As cinzas são recolhidas em precipitadores eletrostáticos existentes para redução das
emissões atmosféricas destas instalações de combustão. A cinza recolhida nos campos do
precipitador eletrostático é então armazenada em silo dedicado. O seu teor seco é
praticamente 100%.
Nestas circunstâncias, o material recolhido é considerado resíduo não perigoso, classificado
na Lista Europeia de Resíduos com o Código 10 01 01 (Cinzas, escórias e poeiras de
caldeiras (excluindo as poeiras de caldeiras abrangidas em 10 01 04) e é encaminhado para
aterro industrial ou para destinatários autorizados para valorização.

2.3.3.2.4

Previsão da quantidade de resíduos a depositar

A Celtejo produz em média cerca de 12.000 toneladas/ano e uma produção máxima
anual de 15.000 ton/ano.
Os resíduos apresentam uma densidade a 20 ºC de 0,91 Ton/m3 de acordo com o
Laboratório interno da Celtejo, mas quando colocados em aterro podem atingir
densidades de 1.8 Ton/m3 (com base em resultados da exploração do aterro existente).
Assim, estima-se que o novo aterro possa atingir uma capacidade total para 360.000
toneladas de resíduos ou seja que disponha de uma capacidade para cerca de 24 anos
de exploração.

2.3.3.3

Área e volume a ocupar com os resíduos a depositar

O novo Aterro localiza-se no interior do perímetro da propriedade da Celtejo, S.A. a
sudeste das instalações fabris, ocupando uma área de 4.60 ha. O aterro será construído
de forma faseada, tendo as células as seguintes características:
•

Célula nº1: Área 1.8 ha

•

Célula nº2: Área 1.18 ha

A restante área será ocupada por vias de acesso, taludes exteriores à célula. Está ainda
prevista uma área adicional de 9500 m2, para ser utilizada no armazenamento de terras
em excesso e necessárias para o encerramento do aterro existente e do Novo aterro.
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Para a determinação da volumetria do aterro, desenvolveu-se modelação tridimensional
do fundo das células, bem como da cobertura final prevista após encerramento para
ambas as células com recurso a um programa de modelação de terreno.
Assim, a volumetria obtida foi:
•

Volumetria total: 279.000 m3;

•

Volumetria da célula nº1: 186.500 m3;

•

Volumetria da célula nº2: 92.500 m3.

Atendendo a que em termos médios cerca de 10 a 15% do volume do aterro será
ocupado com camadas drenantes, coberturas provisórias caso se justifique e com criação
de acessos às plataformas, e que a cobertura final corresponde à ocupação de um
volume de 35.000 m3 (considerando 0.50 m de camada drenante e 1.00 m de solos), a
volumetria de resíduos será de cerca de 200.000 m3.
Assim, resumidamente a capacidade do aterro será:
•

Volumetria: 279.000 m3;

•

Capacidade para deposição de resíduos: 360.000 toneladas;

•

Densidade média: 1.29 ton/m3 (densidade dos resíduos 1.8 ton/m3).

2.3.3.4
2.3.3.4.1

Sistemas de impermeabilização do fundo e taludes das células a
construir, incluindo o respetivo dimensionamento
Considerações Gerais

Não sendo as características da barreira geológica natural suficientes, face aos requisitos
expressos no Decreto-Lei nº183/2009 de 10 de Agosto recorre-se à utilização de um
sistema de impermeabilização artificial.
Um sistema de impermeabilização é constituído por um conjunto de camadas sucessivas
de diferentes materiais (geossintéticos), com funções de impermeabilização, proteção
mecânica da geomembrana, minimização de fugas de lixiviados e drenagem dos líquidos
lixiviantes e águas pluviais.
A impermeabilização da zona preparada para a deposição dos resíduos tem como
objetivo evitar a possibilidade de qualquer contaminação, quer dos solos envolventes,
quer de aquíferos existentes nas suas proximidades mas também aumentar a
estabilidade do aterro.
Assim, a colocação
fundamentalmente:

de

geossintéticos
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base

e

taludes

do

aterro

visa
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a) Reduzir as distorções na fundação e no aterro provocadas por tensões de desvio,
o que se traduz não só na redução dos deslocamentos (totais e/ou diferenciais);
b) Aumentar a estabilidade global sobretudo devido à resistência própria do reforço,
podendo resultar também de aumentos relativos das resistências mobilizáveis nos
solos da fundação e do aterro em consequência de eventuais reduções das
tensões de desvio nestes materiais;
Para se atingirem estes objetivos é necessário que os geossintéticos possuam:
a) Superfície rigidez;
b) Resistência à tração adequada;
c) Suficiente resistência na interface solo-reforço;
Por outro lado, estas propriedades devem ser razoavelmente constantes durante o
período de vida útil da obra ou, pelo menos, se decrescerem devido à fluência ou à
degradação bioquímica, a sua velocidade de diminuição deverá ser menor que a
velocidade de aumento da resistência dos solos da fundação devido à consolidação.
Para além destas exigências funcionais, os geossintéticos deverão resistir também às
ações relativas às operações de manuseamento, transporte e colocação em obra
(colocação de material de aterro, ações do equipamento de construção, etc…) pelo que
deverão ser adequadas as suas caraterísticas de resistência à perfuração, rasgamento,
radiações ultravioletas e temperatura.
Após a execução das terraplanagens deverá proceder-se à regularização e compactação
do fundo e dos taludes laterais da célula dos resíduos e à colocação de 0.50 m de solos
de baixa permeabilidade e isentos de pedras ou outros elementos que possam perfurar o
sistema de impermeabilização, também devidamente regularizada e compactada.

2.3.3.4.2

Sistema de Impermeabilização do fundo e taludes

O Decreto-Lei nº183/2009, de 10 de Agosto, requer que a proteção ambiental inferior de
aterros garanta, tanto quanto possível, a prevenção da poluição dos solos, águas
subterrâneas e superficiais causada pelos resíduos e lixiviados. Para aterros de resíduos
não perigosos, o sistema de selagem inferior deve obedecer aos seguintes requisitos:
•

Sistema de proteção ambiental passiva
1) A camada de solo subjacente ao aterro deve constituir uma barreira de
segurança passiva durante a fase de exploração e até à completa estabilização
dos resíduos, devendo garantir, tanto quanto possível, a prevenção da poluição
dos solos e das águas subterrâneas e de superfície pelos resíduos e lixiviados;
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2) A barreira de segurança passiva deve ser constituída por uma formação
geológica de baixa permeabilidade e espessura adequada, de acordo com as
especificações seguintes:
a) A barreira geológica é determinada pelas condições geológicas e
hidrogeológicas subjacentes e adjacentes ao local de implantação do
aterro, das quais resulte um efeito atenuador suficiente para impedir
qualquer potencial risco para o solo de fundação e as águas
subterrâneas;
b) A base e os taludes de confinamento do aterro devem consistir numa
camada mineral natural que satisfaça as condições de condutividade
hidráulica e espessura de efeito combinado, em termos de proteção do
solo e das águas subterrâneas e de superfície, pelo menos equivalente
à que resulta das seguintes condições:
Coeficiente de permeabilidade ……….≤1 x 10-9 m/s;
Espessura ……………………………….>1.0 m;
c) Caso a barreira geológica não ofereça naturalmente estas condições,
deve ser complementada e reforçada artificialmente por outros meios ou
materiais que assegurem uma proteção equivalente. As barreiras
geológicas artificialmente criadas não podem ser de espessura inferior a
0.50 m.
Os solos subjacentes à base do aterro possuem uma permeabilidade entre 3.9 x10-5 e
3.8x10-9 m/s de acordo com estudo geológico de Maio/Junho de 2015 pelo que em
determinadas condições não cumprem o estipulado no decreto-lei nº183/2009.
Assim, o sistema de proteção ambiental passivo do aterro será constituído por uma
camada de solos de baixa permeabilidade com espessura 0.5 m e uma camada de
geocompósito bentonítico com 4.670 g de bentonite/m2 ou superior, com fibras agulhadas
ao longo dos geotêxteis e uma massa por unidade de área de 5.000 g/m2, permeabilidade
de k = 5 × 10-11 m/s.
•

Sistema de proteção ambiental ativo
1) O sistema de proteção ambiental ativo deverá assegurar as seguintes funções:
d) Impedir a infiltração das águas de precipitação pela base e taludes de
confinamento do aterro;
e) Evitar a infiltração de águas superficiais e ou subterrâneas nos resíduos
depositados;
f)

Captar as águas contaminadas e lixiviados, garantindo que a sua
acumulação na base do aterro se mantenha a um nível mínimo;

g) Escoar para o sistema de tratamento as águas contaminadas e os
lixiviados captados do aterro segundo as normas exigidas para a sua
descarga;
h) Captar, tratar e, se possível, valorizar o biogás produzido;
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2) O sistema de proteção ambiental ativo deve ser constituído por:
i)

Uma barreira de impermeabilização artificial;

j)

Um sistema de drenagem de águas pluviais;

k) Um sistema de captação, drenagem e recolha de lixiviados;
l)

Um sistema de captação e drenagem de biogás;

Assim e de um modo resumido o sistema de proteção ambiental ativo do fundo será
conseguida pelo conjunto das seguintes camadas (de baixo para cima):
•

Geomembrana em PEAD lisa em ambas as faces, com uma espessura de 2,0
mm, que constituirá a barreira ativa. As costuras a realizar nas geomembranas de
PEAD, na ligação entre os vários “panos” (soldaduras), respeitaram os
regulamentos e regras aplicáveis e aos valores de resistência mecânica e
impermeabilidade especificados, que serão aferidos pelos testes a executar;

•

Geotextil não tecido, em polipropileno de 800 g/m2, com função de proteção
mecânica da impermeabilização de fundo e para evitar eventuais problemas de
punçoamento;

•

Camada drenante com 0.50 m de espessura constituída por:

•

−

Areia grossa com 0.20 m de espessura (areia com granulometria entre
0.6 e 2.00 mm);

−

Seixo rolado ou brita não calcária sem finos com 0,30 m de espessura
(granulometria entre 20 e 40 milímetros);

−

Geotêxtil não tecido de 200 g/m2, na separação do areão do seixo
rolado;

Geotêxtil não tecido, em polietileno de alta densidade (HDPE) de 500 g/m2
resistente aos UV com função de proteção mecânica da camada drenante.
Este revestimento que cobrirá também os taludes, será aplicado em cada alvéolo
antes do início da respetiva exploração.

Os taludes possuirão as seguintes camadas após aplicação do geocompósito bentonítico:
Geomembrana em PEAD lisa em ambas as faces, com uma espessura de 2,0
mm, que constituirá a barreira ativa;
Camada drenante sintética (secudran), constituído por dois componentes: um
núcleo de drenagem para o escoamento/extração de líquidos e uma camada
filtrantes que vai proteger o núcleo de drenagem da entrada de sujidades, mas
que permite a circulação de água no núcleo de drenagem. Trata-se assim de uma
georede com geotêxtil em ambas as faces (massa por unidade de área 600 g/m2
com 2 geotêxteis 300 g/m2).
Geotêxtil não tecido, em polietileno de alta densidade (HDPE) de 500 g/m2
resistente aos UV.
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2.3.3.4.3

Outros sistemas

A Célula de deposição de resíduos possuirá ainda:
Uma inclinação do fundo das células superior a 2%;
Um sistema de recolha e drenagem de águas pluviais no interior e exterior das
células;
Um sistema de captação, drenagem e recolha de lixiviados para a sua condução
para a estação de tratamento de águas residuais (ETAR existente).

2.3.3.5
2.3.3.5.1

Dimensionamento do sistema de impermeabilização
Considerações gerais

A impermeabilização da estrutura de contenção de resíduos em aterro é um objetivo
fundamental, de forma a isolar os resíduos (e os produtos líquidos e gasosos que se
geram no seu seio) do meio ambiente terrestre e hídrico. A impermeabilidade implica
ausência de transferência de massa através de um meio, independentemente do
gradiente.
Em meios naturais, tomados à escala do terreno natural e deste tipo de obras e no tempo
em que se pretende que sejam efetivas, praticamente não existem locais compatíveis
com aquele objetivo, sem a assunção de riscos significativos.
Alguns meios artificiais e processos de engenharia, tanto quanto possível normalizados,
contribuem para uma melhor aproximação ao objetivo da contenção efetiva de resíduos,
ao poderem aplicar economicamente meios de muito baixa permeabilidade, e duráveis,
independentemente da permeabilidade dos terrenos naturais subjacentes.
Este princípio permite estender a praticamente qualquer tipo de terreno, as
consequências de isolamento entre dois meios através da interposição de uma barreira
de muito baixa permeabilidade.
Os riscos de diminuição de eficiência, rutura ou de deficiência acidental de construção
são minorados com a aplicação de regras construtivas e materiais adequados,
combinados com a intersecção ativa e a drenagem de potenciais fluidos contaminantes,
seguida do seu tratamento e do controlo periódico por monitorização da integridade do
sistema de contenção e de efeitos de contaminação no meio ambiente.
O aterro de resíduos sólidos não perigosos incorpora as exigências técnicas legais em
vigor e que resultam da necessidade de normalização de procedimentos assumidos
científica e socialmente como eficazes.
O meio hídrico natural, superficial e subterrâneo é o principal destino e veículo de
transporte de contaminantes provenientes de aterros, pelo que o desejável seria a
construção destas estruturas em meios isentos de porosidade e de água.
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O meio geológico existente no local do projeto tem boas caraterísticas atendendo a que a
porosidade dos solos é muito baixa, mas deverá ser reforçada de modo a diminuir os
riscos de contaminação do solo.
A aplicação de meios adequados permitirá assim a otimização entre os meios e a
tecnologia.
Assim, a barreira de impermeabilização consistirá:
Camada de solos de baixa permeabilidade na base do aterro, taludes e banquetas
com cerca de 0.50 m de espessura;
Barreira geológica artificial – constituída por microtela bentonitica 5000 g/m2;
Geomembrana em PEAD com uma espessura de 2.0 mm.

2.3.3.5.2

Camada de solos de baixa permeabilidade

A permeabilidade é a propriedade que o solo apresenta de permitir o escoamento de
água através dele. Todos os solos são mais ou menos permeáveis.
O conhecimento do valor da permeabilidade dos solos a aplicar na base e nos taludes do
aterro é muito importante, para estimar a vazão que percola através da fundação do
aterro.
Assim, o coeficiente de permeabilidade dos solos a aplicar deverá ser determinado
através de ensaios de laboratório em amostras indeformadas ou de ensaios “in situ”.
Os principais fatores que influenciam no coeficiente de permeabilidade são:
granulometria, índice de vazios, composição mineralógica, estrutura, fluído,
macroestrutura e a temperatura.
1. Granulometria - O tamanho das partículas que constituem os solos influencia no
valor de “k”. Nos solos pedregulhosos sem finos (partículas com diâmetro superior
a 2mm), por exemplo, o valor de “k” é superior a 0,01cm/s; já nos solos finos
(partícula com diâmetro inferior a 0,074mm) os valores de “k” são bem inferiores a
este valor.
2. Índice de vazios - A permeabilidade dos solos esta relacionada com o índice de
vazios, logo, com a sua porosidade. Quanto mais poroso for um solo (maior a
dimensão dos poros), maior será o índice de vazios, por conseguinte, mais
permeável (para argilas moles, isto não se verifica). Assim, os solos a aplicar
devem ser devidamente selecionados e compactados.
3. Composição mineralógica - A predominância de alguns tipos de minerais na
constituição dos solos tem grande influência na permeabilidade. Por exemplo,
argilas moles que são constituídas, predominantemente, de argilo-minerais
(caulinitas, ilitas e montmorilonitas) possuem um valor de “k” muito baixo, que
varia de 10-7 a 10-8 cm/s. Já nos solos arenosos, cascalhentos sem finos, que
são constituídos, principalmente, de minerais silicosos (quartzo) o valor de “k” é
da ordem de 1,0 a 0,01cm/s.
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4. Estrutura - É o arranjo das partículas. Nas argilas existem as estruturas isoladas
e em grupo que atuam forças de natureza capilar e molecular, que dependem da
forma das partículas. Nas areias o arranjo estrutural é mais simplificado,
constituindo-se por canalículos, interconectados onde a água flui mais facilmente.
5. Fluído - O tipo de fluído que se encontra nos poros. Nos solos, em geral, o fluído
é a água com ou sem gases (ar) dissolvidos.
6. Macro-estrutura - Principalmente em solos que guardam as características do
material de origem (rocha mãe) como diaclasses, fracturas, juntas, estratificações.
Estes solos constituem o horizonte C dos perfis de solo, também denominados de
solos saprolíticos.
7. Temperatura - Quanto maior a temperatura, menor a viscosidade d’água,
portanto, maior a permeabilidade, isto significa que a água mais facilmente
escoará pelos poros do solo. Por isso, os valores de “k” obtidos nos ensaios são
geralmente referidos à temperatura de 20°C.

O quadro seguinte apresenta valores típicos do coeficiente de permeabilidade (médios)
em função dos materiais (solos arenosos e argilosos). Consideram-se solos permeáveis,
ou que apresentam drenagem livre, aqueles que têm permeabilidade superior a 10-7 m/s.
Os demais são solos impermeáveis ou com drenagem impedida. Estes valores deverão
ser usados para uma pré-seleção dos solos a aplicar. Contudo só deverão ser aplicados
solos de baixa permeabilidade ou solos impermeáveis após a determinação do
Coeficiente de Permeabilidade.
Quadro 2 – Valores típicos do coeficiente de permeabilidade
Permeabilidade

Solos permeáveis

Tipo de Solo

k (cm/s)

Alta

Pedregulhos

>10

Alta

Areias

10 a 10

Siltes e argilas

10 a 10

Muitíssimo baixa

Argila

10 a 10

Baixíssima

Argila

<10

Baixa

-3

-5

-5

-7

-7

-9

Solos impermeáveis

2.3.3.5.3

-3

-9

Geocompósito bentonítico

Para reforço da camada de solos de baixa permeabilidade será aplicado um
geocompósito bentonítico com permeabilidade ≤5 x 10-11 m/s Bentofix 4900 ou seja 5000
g/m2 de massa (4670 g/m2 de bentonite e geotêxteis de 220 e 110 g/m2) com uma
espessura de 6 mm.
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2.3.3.5.4

Barreiras de impermeabilização artificiais

2.3.3.5.4.1 Considerações gerais
Neste capítulo é verificado o comportamento da barreira de impermeabilização a instalar
no aterro face às características dos resíduos e a configuração do aterro.
Tendo em consideração os dados de base adotados e que constam da tabela seguinte
são determinadas as características que os geossintéticos têm que possuir para fazer
face às solicitações mecânicas a que vão ser submetidos.
Quadro 3 – Dados de base utilizados para dimensionamento dos geossintéticos
Características admitidas

Gerais

Peso específico de resíduos (valor máximo –
fator de segurança)
Peso específico do solo

18 KN/m

3

17 KN/m

3

Peso específico da camada drenante

20 KN/m

3

Altura dos resíduos (máxima)

19.50 m

Altura da camada drenante

0.50 m

Altura de terras

Geotêxtil
não tecido

Geomembrana
de PEAD

28000
14000 (FS=2)

10º

1.50 m
2

Tensão de cedência (KN/m )
Tensão admissível (KN/m )

-

Ângulos de atrito

-

3800
2500
(FS=1.5)
-

PEAD /geotêxtil – a1

-

-

PEAD/geocomposito – a2

-

Geotêxtil (camada drenante – a2)

-

18º

Mobilidade da resistência – b

-

0.05 m

Inclinação do talude

-

2.5:1

2.5:1

Ângulo de inclinação

-

22º

22º

0.002 m

-

-

2

Diâmetro do agregado da camada de areia (ds)
Coeficiente de forma do agregado (S)
Diâmetro do pilão de ensaio (dp)

-

12º

0.75
0.05 m

-

-

-

De acordo com o enchimento máximo projetado de 21.00 m, a pressão máxima exercida
pela massa de resíduos, camada drenante e terras de cobertura, e cujo valor será usado
para dimensionamento será (admitiu-se o peso especifico dos resíduos máximo por
questões de segurança):
P=0.5 x 20+1.5 x 17+19.50x 18 =386.50 KN/m2
(admitiu-se que os resíduos poderão ter um peso específico máximo de 18 KN/m3)
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2.3.3.5.4.2 Geomembrana de PEAD
Este geossintético tem como principal função servir como barreira de fluidos, evitando
qualquer fuga de líquidos para o meio ambiente exterior. Tendo em conta as solicitações
a que ficará sujeita terá de obedecer às seguintes caraterísticas.
•

Resistência ao Punçoamento

A resistência ao punçoamento é calculada em função da dimensão máxima do agregado
que constitui a camada adjacente e é dada pela expressão:
Fp=π x (ds2/4) x P
No caso presente, em que a camada inferior da camada drenante é areia e entre esta e a
geomembrana existe geotêxtil, admite-se que ds=0.002 m.
Fp= 1.21 x 10-3 KN =1.21 N
Atendendo a que a geomembrana se encontra protegida pelo geotêxtil não tecido, a
resistência ao punçoamento corrigida, dada pela seguinte expressão, com S=0.75 (areia)
é:
Fpc=(Fp x ds)/(ds x S)
Fpc=0.04 KN
Utilizando um coeficiente de segurança FS=2, a resistência mínima ao punçoamento que
a membrana deve possuir será de 81 N.
Tal como se pode verificar pelas tabelas incluídas no Projeto de Execução, uma
geomembrana de 2.00 mm possui uma resistência ao punçoamento estático ≥500 N, ou
seja 6 vezes superior ao valor calculado.
•

Resistência ao rasgamento

As mesmas considerações feitas no ponto anterior são válidas para este tipo de
solicitação cujo cálculo é feito através da expressão:
Fr= π x ds2 x P(1-S)
Fr=1.21 x10-3 KN
Utilizando um coeficiente de segurança FS=4, a resistência mínima ao rasgamento que a
membrana deve possuir é de 5 N.
Tal como se pode verificar pelas tabelas em anexo, uma geomembrana de 2.00 mm
possui uma resistência ao rasgamento (L – direção de fabrico e T – direcção transversal
ao fabrico) ≥120 N.
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•

Resistência à tração e espessura

Tendo em consideração a tensão de cedência da geomembrana de PEAD, a tensão
admissível e a inclinação mais desfavorável em talude, para que a geomembrana se
mantenha em equilíbrio, as forças horizontais estabilizadoras deverão equilibrar as forças
de arranque.
e=Pb(tga1+tga2)/(14000cos22º)
e=0.579 mm
Utilizando um fator de segurança FS=3, necessitaremos de uma geomembrana com 2.00
mm de espessura para assegurar o equilíbrio.
A resistência da geomembrana à tração será: Rt=14 000 x 0.002=28 KN/m

2.3.3.5.5

Geotêxtil não tecido

Resistência ao punçoamento e rasgamento
Os valores calculados para a geomembrana de PEAD são aplicáveis também para o
geotêxtil.
Assim, a resistência mínima ao punçoamento para o geotêxtil será de 80 N. Um geotêxtil
de 800 g/m2, possui uma resistência ao punçoamento ≥3.5 KN, muito superiores aos
valores de cálculo.
Resistência à tração e espessura
Tomando em consideração que a resistência à tração se verifica pelo conjunto geotêxtil /
membrana a espessura que o geotêxtil não tecido, deve possuir, será:
e = P (tga1 + tga2) b / (3800 cos 22º)
e = 2.75 mm
Utilizando um fator de segurança FS = 1,5, necessitaremos de um geotêxtil com 4.12 mm
de espessura.
A resistência à tração do geotêxtil será, no mínimo:
2500 x 0,00412 = 10.3 kN/m
Um geotêxtil de 800 g/m2 possui uma resistência à tracção (L) e (T) (L – direção de
fabrico e T – direção transversal ao fabrico) ≥18 KN/m
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2.3.3.5.6

Vala de ancoragem

A ancoragem da geomembrana por trincheiras consiste na inserção de parte do seu
comprimento em uma vala escavada posicionada a uma distância horizontal mínima da
borda do talude a ser protegido.
Esta trincheira de ancoragem é normalmente preenchida com solo local devidamente
compactado e de dimensões previamente calculadas.
A ancoragem dos geossintéticos é obtida pela mobilização das forças tangenciais de
atrito no contato com o terreno na zona de amarração. As forças tangenciais resultam da
tensão normal na zona de contato pela componente representada pela tangente do
ângulo de atrito.
Quando estes se encontram na horizontal, a tensão normal resulta da ação do peso das
terras colocadas superiormente, e quando se situam na vertical, a tensão corresponde ao
impulso em repouso.
A força máxima a transferir para o terreno é de valor igual ao máximo da força de tração
admitida na geomembrana.
Assim, temos:
Resistência à tração da geomembrana:
Rt = 14000 x 0,002 = 28,00 kN/m
Considerando que a vala fica completamente preenchida com terra compactada, a
dimensão da vala de ancoragem é dada pela expressão:
Rt = 17,00 (h + h’) b tga2 + 17,00 L h’ tga2
em que:
h – altura da vala de ancoragem (1,50m)
b – largura da vala de ancoragem (1,50m)
h’ – altura da camada do solo de proteção (0.0 m)
L – distância entre a crista do talude e a vala de ancoragem (1,00m)
a2 – ângulo de atrito geomembrana/geocomposito (12º)
Rt = 8.13 kN
Considerando que a tensão de cedência não é atingida, pode ser utilizado um fator de
redução que, no caso presente, vale 3.4.
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2.3.3.5.7

Verificação do fator de segurança no trecho inclinado

Os trechos com acentuada declividade constituem situações de risco à geomembrana,
principalmente em sistemas de impermeabilização constituídos por várias camadas.
Evitando-se taludes muito altos (>10 m) e declividades muito acentuadas, é possível
reduzir os riscos de danos na geomembrana.
O procedimento de cálculo apresentado em seguida foi formulado por Koerner (1990), e
representa a verificação do Fator de Segurança da geomembrana de PEAD, nos trechos
do sistema de impermeabilização com elevada declividade.

FIG. 4 – Diagrama dos esforços de tração aplicados na geomembrana
Espessura da Geomembrana
Pressão Máxima
Ângulo do talude
Componente normal ao talude
Ângulo de atrito entre o geotêxtil e a geomembrana - a1
Força de atrito entre o geotêxtil e a geomembrana
Angulo de Atrito entre o geocomposito e a
geomembrana – a2
Força de atrito entre o geocomposito e a geomembrana
Tensão a ser suportada pela geomembrana
Fator de segurança

t= 2.00 mm
2
W=380.5 KN/m ou 38.05 t/m
β= 22º
N= W cos β=35.84 t/m ou 358.4KN/m
0
10
F1=N tan(a1)=6.32 t/m ou 63.2KN/m
0
12
F2=N tan(a2)=7.62 t/m ou 76.2KN/m
2
2
≥atuante=(F2-F1)/t=649.2 t/m /m ou 6492 KN/m /m
FS=Tensão admitida/tensão atuante =2.16

Assim, o fator se segurança é superior a 1.00.

2.3.3.5.8

Geotêxtil com função de proteção

O geotêxtil com função de proteção à geomembrana é dimensionado em termos de
massa por unidade de área (M) de acordo com a seguinte expressão:
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Onde:
Pad= Pef/FS KPa
(Tensão admissível)
2
M= g/m
(Massa por unidade de área)
d= 0,025 m
(Altura de protuberância)
h= 32.00 m
(altura máxima camada drenante + resíduos + selagem)
γ = 18.4 KN/m3
(massa volúmica média
(0.5*20+1.5*17+19.50*11.5)/(21)
MFs =0.5
(fator de forma)
MFPD = 0.67
(fator de densidade)
MFA = 0.5
(fator de efeito de arco)
FSCR = 1.3
(fator de segurança para fluência)
FSCBD = 1.3
(fator de segurança para degradação química e biológica)
=
Pad/Pef =5 (para altura de protuberância de 0.025 m considera-se um fator
de segurança de 5)
Pad
=
Pef x 5
Pef=h γ =
18.4 x 21=386.5 KPa
=
386.5x 5=1932.5 KPa
Pad
d
=
0.025
d2
=
0.000625
M
=
(Pad/FF-50)/(0.00045/d2)
M
=
690 g/m2
FS

Assim, será considerado um geotêxtil de 800 g/m2 e uma espessura de 5.4 mm.

2.3.3.5.9

Geocompósito drenante

O geocompósito drenante é dimensionado em termos hidráulicos (transmissividade) pelo
cálculo seguinte tendo por base a aplicação da Fórmula para cálculo de caudais pluviais
(segundo Decreto Regulamentar 23/95, de 23 de Agosto):
I = at

b

Onde:
2

I = Intensidade média máxima de precipitação para duração t (min) (L/h.m )
T = período de retorno (anos)
t = duração de chuva (minutos)
a, b = coeficientes dependentes na localização.
Assim, considerando:
T = 20 anos
t = 15 minutos
a = 317.74
b= -0.538
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2

Obtêm-se Intensidade de precipitação = 74 l/h.m =0,0206 l/s.m

2

Para o dimensionamento da camada drenante considera-se:
qd=I.cosβ.f
Onde:
qd = caudal de dimensionamento β = inclinação do talude f = fator de segurança
β = 22º = 0,383 rad cos β = 0,927 sen β = 0,37
2

2

f = 1,50 qd = 102.94 L/h.m = 0,0286 L/s.m
Altura máxima do talude = 6.0 m
Comprimento talude, L = 16.00 m
Q efetivo = qd.L = 1647 L/h.m = 0,458 l/m.s
A Georede selecionada possui as caraterísticas constantes na tabela seguinte.
Quadro 4 – Características Georede
Caudal (l/m.s)
Carga

2.3.3.6
2.3.3.6.1

Inclinação 0,3

50 Kpa

6.5 x 10

-01

100 Kpa

5.0 x 10

-01

Inclinação 1
8.0 x 10

-01

7.0 x 10

-01

Caraterísticas do sistema de impermeabilização
Bentonite

A microtela bentonítica é um geocomposito impermeabilizante de expansão controlada
destinado à proteção de estruturas de fundação. Trata-se de uma estrutura composta
com funções distintas entre os seus componentes. O suporte inferior, constituído por
geotêxtil tecido em Polipropileno, tem função constituir a base estável de geocomposito,
resistindo ao punçoamento.
A bentonite sódica natural em pó é fixada graças à presença do geotêxtil superior e
inferior e ao sistema de agulhagem entre estes. A cobertura agulhada, em toda a
superfície assegura uma boa separação e uma boa resistência ao desprendimento,
limitando a expansão da bentonite depois da hidratação vertical e horizontalmente.
Assim, a bentonite a aplicar na base, taludes e banquetas do aterro deverá obedecer pelo
menos às características constantes no quadro seguinte.
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Quadro 5 – Características e especificações do geocomposito bentonítico a aplicar no
aterro
Geocompósito Bentonítico
Propriedades

Valores Especificados

Massa por unidade de área:

5000 g/m

2

GCL
Polipropileno não tecido
(camada superior)
Polipropileno tecido
(camada inferior)
Bentonite Sódica Natural (pó):

4670 g/m

2

Conteúdo em montemorilonite
Conteúdo em água
Coeficiente de dilatação

220 g/m

2

110 g/m

2

90%
Aprox. 10%
24 ml/2g

Absorção de água

600%

Perda de fluído

18 ml

Propriedades Físicas:
Espessura seca
K – Permeabilidade
Índice de fluxo

6.0 mm
2.0 x 10

-11

m/s

-9

5 x 10 (m3/m2.s)

Propriedades Mecânicas:
Resistência a tração (rotura):

2.3.3.6.2

Longitudinal

12 KN/m

Transversal
Extensão na rotura:
Longitudinal
Transversal
Resistência ao Punçoamento

12 KN/m
10 %
6%
2000 N

Geomembrana

A aplicação de geomembranas em obras de proteção ambiental apresenta-se como uma
alternativa bastante interessante em função das suas características mecânicas e
principalmente pela sua espessura, proporcionando um melhor aproveitamento dos
volumes disponíveis. Trata-se de um material de origem industrial, ou seja passível de
um controle de produção rigoroso, é possível garantir suas propriedades físico-químicas,
segundo regulamentações internacionais, algo indispensável para obras que requerem
atenção especial por parte das normas que regem os materiais que as derivam.

RECAPE do Projeto do Novo Aterro da Celtejo
Volume 2 – Relatório Base
Janeiro 2016
Rev.00

33

Os geomembranas são geossintéticos de baixíssima permeabilidade (k=10-12 cm/s)
praticamente impermeáveis. São fabricados em polietileno de alta densidade a partir de
resinas virgens e estabilizadas com aditivos, resultando num polímero de alto peso
molecular e excelentes propriedades físico-químicas. A este polímero são agregados
aditivos, gerando um produto final de caraterísticas fundamentais bastante melhoradas.
Entre esses aditivos se destacam os termoestabilizantes e antioxidantes que aumentam
significativamente a resistência a intempéries. A cor preta torna a geomembrana
praticamente imune a ação dos raios ultravioletas emitidos pelo sol, aumentando assim
sua vida útil.
Quadro 6 – Características da Geomembrana de PEAD 2.00 mm
Geomembrana
Propriedades

Valores Especificados

Polímero

PEAD (estabilizado aos raios UV)

Superfície

Lisa

Espessura
Peso Específico

2.00 mm
0.942 g/cm

3

Resistência à tração na cedência (L)

≥ 15 KN/m

Resistência à tração na cedência (T)

≥ 15 KN/m

Resistência à tração na rutura (L)

≥ 30 KN/m

Resistência à tração na rutura (T)

≥ 30 KN/m

Extensão na cedência (L)

10-12 %

Extensão na cedência (T)

10-12 %

Resistência ao rasgamento (L)

≥ 120 N

Resistência ao rasgamento (T)

≥ 120 N

Resistência ao punçoamento estático

≥ 500 N

Teor em negro de fumo

≥2%

Dispersão em negro de fumo

A1/A2

Estabilidade dimensional

≤2%

Período para aparecimento de fissuração

>1500 horas

(L) – direção de fabrico
(T) – direção transversal ao fabrico

2.3.3.6.3

Geotêxtil com função de proteção

Para proteção da geomembrana existirá no plano inferior o geocomposito bentonítico e
os solos de baixa permeabilidade isentos de pedras já descritos anteriormente e
superiormente será protegida no fundo do aterro com um geotêxtil de 800 g/m2 e nos
taludes com uma georede com geotêxtil de 300 g/m2 em ambas as faces e um segundo
geotêxtil de proteção de 500 g/m2.
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2

Quadro 7 – Características do Geotêxtil (PP) 800 g/m SECUTEXR804
Geotêxtil (PP) 800 g/m2
Propriedades
Tipo

Valores Especificados
Não tecido; Agulhado

Composição/Quant. do Polímero

100% Polipropileno

Massa por unidade de área

800 g/m

Espessura

2

5.4 mm

Requisitos para Filtro:
Porometria

< 0,10 mm

Permeabilidade:
-2

Vertical

4,5 x 10 m/s
-4

Horizontal

1 x 10 m/s

Requisitos Mecânicos:
Deformação ao punçoamento

50 mm

Resistência ao punçoamento

3800 N

Alongamento máximo:
Longitudinal

80%

Transversal

50%

Resistência à tração:
Longitudinal

19 KN/m

Transversal

28 KN/m
2

Quadro 8 – Características do Geotêxtil (PEAD) 500 g/m SECUTEXR501
Geotêxtil (PEAD) 500 g/m
Propriedades

2

Valores Especificados

Tipo

Não tecido; Agulhado, proteção UV

Composição/Quant. do Polímero

100% Polipropileno

Massa por unidade de área

500 g/m

Espessura

4,2 mm

2

Requisitos para Filtro:
Porometria

< 0,08 mm

Permeabilidade:
Vertical

-2

4 x 10 m/s

Requisitos Mecânicos:
Deformação ao punçoamento

40 mm

Resistência ao punçoamento

5200 N

Alongamento máximo:
Longitudinal

60%

Transversal

40%

Resistência à tração:
Longitudinal

22,0 kN/m

Transversal

39,0 kN/m
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2.3.3.7

Sistema de drenagem das águas pluviais e lixiviados, incluindo o
respetivo dimensionamento

2.3.3.7.1

Drenagem das águas pluviais

O sistema de drenagem de águas pluviais tem por objetivo evitar a formação
desnecessária de lixiviados e a instalação de fenómenos erosivos ao nível dos taludes do
aterro.
As águas pluviais quando entram em contacto com os resíduos sólidos extraem destes
uma quantidade de material em suspensão e dissolvida significativa, originando as
chamadas “águas lixiviantes”.
Estas águas são normalmente bastante difíceis de tratar, pelo que é necessário restringir
a sua produção. Isto, só é possível quando existe um correto planeamento dos sistemas
de drenagem das águas pluviais.
A drenagem das águas pluviais contempla três vertentes:
•

A drenagem pluvial das células de deposição;

•

Drenagem de toda a zona envolvente - vias de acesso e taludes exteriores às
células;

•

Drenagem pluvial da cobertura após o encerramento.

Estes sistemas são de extrema importância no funcionamento e estabilidade do aterro.

2.3.3.7.1.1 Drenagem exterior das células
Na zona envolvente às células encontrar-se-ão áreas pavimentadas, cuja drenagem
pluvial será assegurada por valetas a rececionar em caixas de betão ligadas a um
sistema de coletores que transportarão as águas para a linha de água existente a
Sudeste da propriedade, a Ribeira do Vale das Vinhas.
Estas linhas de água conduzem as águas pluviais por sua vez até à Ribeira do Açafal que
drena para o Rio Tejo a cerca de 3.0 Km.
No contorno das células existirão valetas para drenar as águas pluviais, de forma a
impedir a sua entrada nas células. Esta medida permitirá diminuir o volume de águas
lixiviantes, além de aumentar a estabilidade dos taludes do aterro. Na maioria das bases
e cristas dos taludes exteriores das vias de acesso também serão construídas valetas
para encaminhamento das águas pluviais para a linha de água.
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2.3.3.7.1.2 Drenagem do fundo das células
O sistema de drenagem do fundo das células será efetuado por drenos que tem função
de recolher e transportar no interior das células águas pluviais antes da receção dos
resíduos e posteriormente a recolha e transporte de lixiviados. Estes drenos estão ligados
a caixas que encaminharam os efluentes para elevatórias.
Por razões de minimização dos impactes ambientais a construção das células será
faseada e cada célula terá dois alvéolos.
Assim, águas pluviais produzidas em zonas não exploradas serão recolhidas em caixas
no interior das células e enviadas para o exterior por elevação, sendo posteriormente
lançadas diretamente na linha de água a jusante.

2.3.3.7.1.3 Encerramento das células
Quando as células atingirem as cotas finais dever-se-á proceder ao seu encerramento,
através da criação de um sistema de impermeabilização e drenagem da cúpula adequado
de modo a diminuir ao mínimo a produção de lixiviados. Face ao tipo de resíduos em
análise, após encerramento a produção de águas lixiviantes irá anular-se, visto que os
resíduos por si não produzem águas lixiviantes.
Para a drenagem da cúpula será executada uma camada drenante com 0.50 m na parte
superficial e nos taludes será colocada uma camada drenante sintética e trincheiras
drenantes para evitar a erosão das terras de cobertura. Estas águas pluviais de
percolação, serão recolhidas na valeta periférica e conduzidas à rede de coletores de
águas pluviais e conduzidas para a linha de água existente.

2.3.3.7.1.4 Dimensionamento dos coletores
Intensidade da precipitação
O estudo hidrológico foi feito com base nas curvas I.D.F (intensidade, duração e
frequência), tal que o valor de Intensidade média máxima horária de precipitação i, foi
obtida pela equação:
b

i = at

Sendo:
i - intensidade média máxima de precipitação (mm/h)
t - duração da respetiva precipitação (minutos)
a e b – Parâmetros das curvas I.D.F. dependentes da região do estudo e do
período de retorno.
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No quadro seguinte constam os valores dos parâmetros a e b constantes no
Regulamento Geral dos Sistemas Públicos e Prediais de Distribuição de Água e de
Drenagem de Águas Residuais, para determinar a intensidade média máxima de
precipitação (mm/h) para a Região Pluviométrica A com vários períodos de retorno.
Quadro 9 – Constantes a e b para a Região Pluviométrica A
Região pluviométrica A

a

b

2 anos

202.72

-0.577

5 anos

259.26

-0.562

10 anos

290.68

-0.549

20 anos

317.74

-0.538

50 anos

349.54

-0.524

100 anos

365.62

-0.508

Duração da precipitação
A determinação das durações das precipitações a considerar no cálculo dos caudais está
intimamente associado ao tempo de concentração das respetivas bacias hidrográficas.
Este pode ser definido como o tempo que decorre entre o início de uma chuvada sobre a
bacia hidrográfica e o momento em que toda a bacia contribui para o escoamento, na
secção considerada para a definir. Assim, foi definido um tempo de concentração inicial
de 10 minutos e foi calculado através de um programa automático o tempo de
concentração para cada coletor em função das suas caraterísticas (inclinação e
comprimento).
Cálculo dos coletores
O cálculo dos coletores de recolha e transporte de águas pluviais foi efetuado com
recurso a um programa automático, tendo-se considerado taxa de ocupação máxima dos
coletores de 75%. Em anexo apresentam-se os dados de dimensionamento dos coletores
de águas pluviais para a 1ª e 2ª Fase do Projeto.
O Novo Aterro será dotado de um único ponto de descarga de águas pluviais que recolhe
as águas pluviais e as águas sub-superficiais dimensionado com base na definição de
áreas de drenagem na 1ª e 2ª fase em exploração e após de encerramento.
Para o dimensionamento foi considerando um período de retorno de 20 anos e
coeficientes de escoamento de 0.90 para áreas impermeabilizadas (células e vias de
acesso) e de 0.40 para áreas de taludes exteriores.
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2.3.3.7.1.5 Ponto de descarga de águas pluviais
O ponto de descarga de águas pluviais foi dimensionado para um período de retorno de
20 anos, mas foi verificada a sua capacidade para um período de retorno de 100 anos
para as diversas fases da obra.
Quadro 10 – 1ª Fase – Período de retorno de 20 anos
Nome
Bacia

1

Áreas
(ha)

Coeficiente
Impermeabilização

Caudal
Total I/s

Ø
(mm)

Taxa
Ocupação

Designação
Ponto
Descarga

Coordenadas
Ponto de
Descarga

4.10

.9 Áreas
impermeabilizadas
0.4 Áreas de
taludes e restante
terreno

638.95

1000

32.21 %

BL

X = 40283.00
Y = -491.00

Quadro 11 – 2ª Fase – Período de retorno de 20 anos
Nome
Bacia

1

Áreas
(ha)

Coeficiente
Impermeabilização

Caudal
Total I/s

Ø
(mm)

Taxa
Ocupação

Designação
Ponto
Descarga

Coordenadas
Ponto de
Descarga

6.02

0.9 Áreas
impermeabilizadas
0.4 Áreas de
taludes e restante
terreno

942.99

1000

47.54 %

BL

X = 40283.00
Y = -491.00

Quadro 12 – 1ª Fase – Período de retorno de 100 anos
Nome
Bacia

1

Áreas
(ha)

Coeficiente
Impermeabilização

Caudal
Total I/s

Ø
(mm)

Taxa
Ocupação

Designação
Ponto
Descarga

Coordenadas
Ponto de
Descarga

4.10

0.9 Áreas
impermeabilizadas
0.4 Áreas de
taludes e restante
terreno

786

1000

1983.6

BL

X = 40283.00
Y = -491.00

Quadro 13 – 2ª Fase – Período de retorno de 100 anos
Nome
Bacia

1

Áreas
(ha)

Coeficiente
Impermeabilização

Caudal
Total I/s

Ø
(mm)

Taxa
Ocupação

Designação
Ponto
Descarga

Coordenadas
Ponto de
Descarga

6.02

0.9 Áreas
impermeabilizadas
0.4 Áreas de
taludes e restante
terreno

1165

1000

1983.6

BL

X = 40283.00
Y = -491.00

Nas peças desenhadas incluídas nos Anexos Técnicos, apresentam-se desenhos dos
sistemas de drenagem de águas pluviais propostos para o exterior e interior das células
(1ª e 2ª fase) e para a fase de encerramento.
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2.3.3.7.2

Drenagem no Interior da Célula

2.3.3.7.2.1 Considerações gerais
A constituição do sistema de drenagem de fundo e captação de águas pluviais e
lixiviantes respeita o estipulado no decreto-Lei nº183/2009 de 19 de Agosto.
Assim, os sistemas de drenagem e captação do fundo do aterro caracteriza-se por:
1. Camada mineral permeável com 0.50 m de espessura no fundo dos alvéolos;
2. Valas de drenagem com drenos em PEAD perfurados a meia secção com função
de recolha e transporte;
3. Estações elevatórias;
4. Caixas de válvulas e coletores de descarga;
5. Pontos de recolha de amostras;
6. Conduta elevatória para transporte dos lixiviados até ao emissário junto das
instalações de apoio para o transporte até à ETAR.
A camada mineral permeável será colocada na totalidade da área de fundo de cada um
dos alvéolos, tendo por objetivo a drenagem das águas pluviais ou lixiviantes consoante a
fase de exploração.
No que respeita às valas de drenagem, o princípio de base deste sistema consiste em
provocar o encaminhamento de todo o caudal de águas pluviais ou lixiviantes que
percolam na camada drenante de fundo para o dreno/coletor de PEAD que conduzirá às
estações elevatórias previstas.
Estão ainda previstas caixas no interior das células para facilitar a receção dos drenos, a
separação de águas pluviais de águas lixiviantes e para permitir a inspeção durante a
exploração de modo a detetar uma eventual colmatação e realizar operações de limpeza.
Durante o período em que cada alvéolo se encontre vazio, as águas pluviais retidas são
encaminhadas para a linha de água tendo-se considerando no dimensionamento dos
coletores de águas pluviais um caudal concentrado de 5 l/s nos locais de descarga das
estações elevatórias.
O projeto da rede de drenagem projetado contempla ainda a implantação de caixas de
válvulas nas ligações entre os diferentes troços do sistema de drenagem, para permitirem
a adequada gestão separativa do sistema. O ponto de descarga de águas pluviais terá
um ponto para recolha de amostras. Os lixiviados serão encaminhados para o coletor
existente junto das instalações de apoio que transportará os efluentes até à ETAR e terão
dois pontos de amostragem na caixa das válvulas um por cada célula.
A visualização do sistema de drenagem projetado pode ser efetuada nas respetivas
peças desenhadas, que são elemento integrante do Projeto de Execução. Estes
desenhos estão incluídos nos Anexos Técnicos no Anexo 4.

40

RECAPE do Projeto do Novo Aterro da Celtejo
Volume 2 – Relatório Base
Janeiro 2016
Rev.00

2.3.3.7.2.2 Valas de drenagem
As valas de drenagem previstas, têm como referido, o objetivo de recolher e transportar,
através da sua soleira, as águas lixiviantes ou pluviais que percolam dentro das zonas de
enchimento até ao dreno/coletor que as conduzirá às caixas de visita e às estações
elevatórias, sendo implantadas de acordo com o constante nas peças desenhadas.
As valas serão de secção trapezoidal, sendo revestidas em todo o seu interior por
microtela bentonítica, geomembrana e geotêxtil de proteção.
As valas serão preenchidas com areão com uma espessura de 0.20 m e com brita não
calcária de granulometria 40/60 com uma altura média de 0.65 m de acordo com o
pormenor que se apresenta abaixo.

FIG. 5 – Pormenor das Valas de Drenagem

As valas contemplam ainda tubagem em PEAD perfurada a meia-secção de ø200 ou ø 250
mm, ao longo de toda a soleira, sempre com perfil retilíneo. As inclinações das valas serão de
pelo pelos 2%, devendo acompanhar as inclinações previstas para o fundo da célula conforme
definido nas Peças desenhadas.
Na seleção das tubagens de PEAD deverá ser analisado o comportamento mecânico da
tubagem quanto à resistência mecânica e estabilidade nas duas situações limite da vida do
aterro: vazio e encerrado.
Assume-se que as tensões devidas ao trafego são aplicadas por um veículo pesado com uma
carga total de 600 KN e uma carga por roda de 100 KN.
As cargas resultantes do tráfego, produzem-se na superfície do terreno e transmitem-se ao
subsolo. Os esforços que atuam no plano tangente à geratriz superior do tubo podem ser
determinados através da seguinte fórmula:

Pt =

3.T
2.π .H 2 .(1 +
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)
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Onde:
T – Carga de tráfego esperada (toneladas)
X – Distância relativamente ao eixo do tubo, onde a carga de tráfego vai incidir (m)
H – Profundidade da vala medida até à geratriz superior do tubo (m)
Para valas pouco profundas, os esforços Pt, atingem valores muito elevados. Para
valores de H<0.50 m a formula anterior não pode ser aplicada.
A carga total exercida no tubo é dada por:

Q = Ps + Pt
Pt – Carga de tráfego (KN/m2)
Ps – Carga do terreno (KN/m2)
Assim, a situação mais desfavorável ocorre no início em que a tensão total na tubagem é
o somatório da tensão provocada pela camada de drenagem e pela passagem do
veículo.
Tal como exposto no Plano de Exploração as primeiras descargas das viaturas de
transporte de resíduos serão efetuadas junto às rampas de acesso aos alvéolos sem que
as viaturas circulem sobre a camada drenante com equipamento de movimentação.
Aconselha-se a criação de células de deposição com 1.50 a 2.00 m de espessura, que se
desenvolverão progressivamente a partir da rampa de acesso ao alvéolo. Esta forma de
exploração garante que, quer a viatura de transporte de resíduos, quer o equipamento de
movimentação e compactação dos resíduos, não circulam nunca diretamente sobre a
camada drenante, servindo esta camada de resíduos inicial como almofada de proteção
mecânica do sistema de impermeabilização do aterro e das tubagens existentes nas
valas de drenagem.
Na fase de encerramento, as tensões na tubagem resultam do peso próprio das camadas
de materiais sobre os tubos (altura total de resíduos e camadas do encerramento do
aterro).

2.3.3.7.2.3 Estações elevatórias
A extração das águas pluviais e dos lixiviados do interior das células será efetuado
através de quatro estações elevatórias (duas em cada célula). As estações elevatórias
foram dimensionadas para a elevação de um caudal máximo de 5 l/s.
Os sistemas previstos permitem a rápida retirada das águas, impedindo o seu
armazenamento no interior do aterro.
O volume de lixiviados será controlado através da instalação de um medidor de caudal
por cada estação elevatória (um na 1ª e outro na 2ª fase). Os caudais de lixiviados
dependem das características dos alvéolos, dos métodos de exploração e das condições
climatéricas. No entanto, o dimensionamento dos elementos acima referidos depende
mais dos caudais de ponta de águas pluviais, situação mais desfavorável durante a vida
de cada alvéolo.
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As estações elevatórias foram dimensionadas considerando ainda o ponto de descarga
de lixiviados (junto das instalações de apoio) e a altura máxima do aterro após
encerramento.
As condutas elevatórias no interior das células até à caixa das válvulas serão em PEAD
PN10 DN90 mm e nas vias de circulação até à caixa do emissário será em PEAD PN10
ø110 mm.
A conduta elevatória descarregará numa caixa existente próximo das instalações de
apoio. Trata-se de um emissário com uma secção de ø800 mm que transporta os
efluentes industriais e os lixiviados do aterro existente até à estação de tratamento de
águas residuais (ETAR).

2.3.3.7.2.4 Características das bombas
Nas estações elevatórias serão instaladas bombas submersíveis de drenagem em aço
inoxidável, uma por cada estação elevatória. No âmbito da empreitada será ainda
fornecida uma bomba de reserva por célula para ocorrer a substituição por necessidade
de manutenção ou por falha dos grupos em funcionamento.
As bombas de drenagem destinam-se à elevação de águas pluviais e águas lixiviantes.
Cada estação elevatória será equipada com um quadro elétrico de comando e proteção.
A jusante de cada estação elevatória de águas lixiviantes existirá uma caixa de válvulas
que permitirá a separação de águas pluviais de águas lixiviantes (antes do arranque da
célula), bem como uma caixa para medição do caudal de elevação.
No que respeita às caraterísticas dos equipamentos, tubagens, válvulas e instrumentação
a instalar nas estações elevatórias, estas são as constantes nos pontos seguintes.
As eletrobombas terão as características técnicas constantes do quadro seguinte.
Quadro 14 – Características das bombas (1ª e 2ª fase)
MARCA

Flygt FLYGHT ou equivalente

MODELO

1ª Fase: BS 2720 MT 3~ 241
2ª Fase: BS 2740 MT 3~ 241

Caudal

5.0

L/s

Altura Manométrica

Respetivamente de 15 e 20 m

m.c.a.

Potência

Respetivamente de 2 e 6.3 Kw

kw

Material

AÇO INOXIDÁVEL

Cada estação elevatória será dotada de 3 interruptores de nível tipo pera, modelo ENM10 inicialmente com 13 m de cabo mas que permita o seu prolongamento ao longo da
exploração e um quadro elétrico de comando próprio para instalação no exterior para
uma potência respetivamente de 4 e de 7.5 KW que permitirão a alimentação das
bombas e dos medidores de caudal a jusante das caixas das válvulas.
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2.3.3.7.2.5 Caixas das válvulas
As caixas de válvulas a jusante das estações elevatórias consistirão em:
•

Válvulas de seccionamento (separação de águas pluviais de águas lixiviantes);

•

Válvula de retenção de bola;

•

Junta flange multimaterial com garras para transição de diâmetros e materiais;

•

Acessórios flangeados em FFD, nomeadamente tês, cones de redução, curvas e
tubos.

•

Ponto de amostragem para recolha de amostras.

As válvulas de retenção de bola tem por finalidade, fechar a tubagem sempre que se
verificar uma diferença de pressão provocada pela paragem das bombas, de modo a
evitar a inversão no sentido do escoamento.
Estas válvulas serão colocadas logo a jusante da bombagens, estando prevista uma
válvula de seccionamento a montante de cada uma para poder retirar a válvula de
retenção em caso de avaria.

2.3.3.7.2.6 Medidor de caudal
Será colocado um medidor de caudal tipo ISOMAG da série Millenium ou equivalente
para águas residuais, por cada estação elevatória com o intuito de contabilizar a
produção de lixiviados.
O medidor de caudal será instalado em caixa de betão enterrado podendo o conversor
ficar instalado na caixa ou no quadro elétrico associado a cada estação elevatória.

2.3.3.7.3

Conduta Elevatória

2.3.3.7.3.1 Considerações gerais
Para o cálculo do diâmetro da conduta elevatória utilizou-se os seguintes métodos.
Quadro 15 – Cálculo do diâmetro da conduta elevatória
Fórmula de Bresse

D = 1.5 × Q
Fórmula de Dacah

D = 0.9 × Q 0.45
Fórmula de Lencastre
(entra com o preço da energia)

Dint = 0.7 × ξ 0.15 × Q 0.43
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Face aos valores encontrados optou-se por usar uma tubagem em (PEAD) MRS 100 PN
10 com um diâmetro externo de 90 mm na ligação das EE à caixa das válvulas e ø110
mm no percurso até ao coletor gravítico.

2.3.3.7.3.2 Material da Tubagem
A conduta elevatória será em PEAD PN10 para diâmetros de 90 e 110 mm por ser
fornecido em rolo facilitando a sua aplicação. As curvas serão em FFD próprias para
PEAD. O atravessamento, da linha de caminho-de-ferro, será realizado através de
perfuração horizontal de modo a não causar danos na estrutura da mesma. Após a linha
de caminho-de-ferro as escavações deverão ser vigiadas, atendendo a que existem
cabos elétricos enterrados que saem da subestação desconhecendo-se o seu percurso.
Nas peças desenhadas apresenta-se o traçado e o perfil longitudinal da conduta
elevatória.
A traçado da conduta elevatória em planta e perfil foi definido de modo a evitar a
aplicação de ventosas e descargas de fundo.
Todas as curvas a 45º e 90º serão aplicadas no interior de uma caixa de visita de modo a
poder em caso de necessidade ser removidas para operações de desobstrução da
conduta, tal como executado no Aterro Existente.
No âmbito da empreitada será ainda fornecido por cada estação elevatória de águas
lixiviantes uma ventosa de triplo efeito roscada de 2”, bem como uma braçadeira para
PEAD DN90 – 2” para aplicação sobre as estações elevatórias apenas quando os
resíduos ultrapassarem a cota da via circundante, de acordo com o desenho de pormenor
constante nas peças desenhadas.

2.3.3.7.4

Ponto de Descarga de Águas Lixiviantes e Águas Pluviais

No quadro seguinte resume-se os locais de amostragem de águas lixiviantes (caixas das
válvulas das estações elevatórias de águas lixiviantes) e os pontos de descarga de águas
lixiviantes (emissário das instalações fabris) e ponto de descarga de águas pluviais, junto
da Ribeira do Vale das Vinhas.
Quadro 16 – Pontos de descarga das águas lixiviantes e pluviais
Coordenadas
Designação do ponto
M

P

Pontos de Amostragem de águas lixiviantes
Célula nº1 LX1

40081.00

-577.00

Célula nº2 LX2

40235.00

-523.00

Ponto de descarga no Emissário

39810.00

-742.00

Águas pluviais e águas subsuperficiais EH3

40283.00

-491.00
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2.3.3.8

Sistema de drenagem e tratamento de biogás, se necessário

O tipo de resíduos depositados no aterro da Celtejo não justifica o tratamento do biogás,
dado serem inorgânicos e consequentemente possuírem uma produção residual do
mesmo. No entanto está prevista a construção de poços de drenagem de biogás ao longo
da exploração, nomeadamente quatro na célula nº1 e três na célula nº2.
Neste contexto, o sistema que se propõe, destina-se exclusivamente à captação dos
gases produzidos, sua monitorização e posterior difusão dos mesmos para a atmosfera.

2.3.3.9
2.3.3.9.1

Sistema de tratamento de águas lixiviantes, incluindo a previsão da
quantidade e qualidade dos mesmos e o respetivo dimensionamento
Considerações Gerais

Os lixiviados produzidos no Novo Aterro, serão recolhidos em estações elevatórias a
construir no interior das células de deposição de resíduos (uma estação elevatória por
célula), e em seguida serão elevados para as instalações fabris nomeadamente para
junto dos edifícios de apoio onde serão descarregados num emissário que transporta os
efluentes industriais para a ETAR.
A mistura com os efluentes industriais apresenta várias vantagens, quer para o
tratamento dos lixiviados, por se tratarem de efluente inorgânicos, quer para os efluentes
industriais que apresentam uma elevada carga orgânica e elevada temperatura,
funcionando como atenuador, apesar da fraca expressão por representar menos de 1%
dos caudais industriais.
Após mistura com os efluentes industriais os efluentes são encaminhados para a ETAR
de forma gravítica.

2.3.3.9.2

Características da ETAR existente

O sistema de tratamento das águas residuais industriais é composto por um tratamento
primário e secundário dos seus efluentes líquidos, ambos esquematizados nas FIG. 6 e
FIG. 7. Relativamente ao tratamento primário importa referir que existe a possibilidade de
em casos de emergência encaminhar os caudais afluentes para uma bacia com
capacidade de cerca de 4.500 m3. Em termos de tratamento propriamente dito, a etapa
primária inclui à cabeça uma gradagem, à qual se segue uma decantação materializada
mais precisamente sob a forma de dois decantadores em paralelo.
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FIG. 6 – Representação esquemática do tratamento primário

Após a etapa de decantação o clarificado prossegue para tratamento secundário, ao
passo que as lamas resultantes da decantação são enviadas para um tanque de lamas
onde é adicionado às mesmas, um polímero no sentido de facilitar a sua agregação.
Após a passagem pelo tanque de lamas, as lamas seguem para um pré-espessador e
uma prensa, ponto a partir do qual são encaminhadas para empresas de compostagem
licenciadas para o efeito.

FIG. 7 – Representação esquemática do tratamento secundário
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O clarificado obtido após a etapa de decantação primária, ao dar entrada no tratamento
secundário é inicialmente submetido a uma etapa de neutralização com ácido sulfúrico. A
opção por um sistema de neutralização justifica-se pelo tipo de processo produtivo
associado à unidade da Celtejo, no qual se pode verificar a existência de situações
pontuais de pH’s fora da gama de valores neutros, nomeadamente efluentes básicos.
O efluente resultante da etapa de neutralização é depois encaminhado através de um
descarregador até uma câmara de bombagem para o tratamento biológico, com
dimensões 3,5 x 3,0 x 3,0 m (31,5 m3 de volume útil). O equipamento electromecânico
utilizado para a bombagem é constituído por duas bombas submersíveis de 625 m3/h de
caudal unitário a 17,5 m.c.a., em que uma é reserva da outra, e ambas equipadas com
um variador de frequência para modelar o caudal da bomba.
A temperatura média diária do efluente é de 41ºC, para um valor máximo de projeto de
50ºC. Tendo em conta que mesmo um sistema de tratamento biológico com recurso a
culturas mistas (menos suscetível a choques pontuais de temperatura do que um
tratamento de culturas livres), necessita que a temperatura máxima no reator biológico
não ultrapasse os 37ºC, verifica-se a necessidade de arrefecer o efluente. Além disso,
esta necessidade de arrefecimento é ainda reforçada pelo facto de a temperatura limite
de descarga ser 40ºC, e pelo facto de se ter considerado que em todo o processo
biológico aeróbio produz-se um incremento de temperatura proporcional à eliminação de
CQO, avaliada para o presente caso entre 0,3 a 0,5ºC.
Consequentemente após a etapa de neutralização o efluente é elevado para um sistema
de torre de refrigeração direta, com duas células em contracorrente, ar forçado e
enchimento separador de gotículas. A opção por sistema de arrefecimento direto prendese com a ausência de nutrientes na água bruta, pelo que não é expectável que se
verifiquem problemas de limpeza por crescimento bacteriano no enchimento da torre.
O efluente dá entrada nas torres de refrigeração por gotículas, de célula dupla, com a
capacidade de arrefecimento, instalada sobre o edifício de desidratação de lamas.
O sistema de arrefecimento está dimensionado para permitir o arrefecimento do efluente
ao caudal máximo de projeto desde os 50ºC de temperatura máxima de entrada, até aos
37ºC.
Após sair da etapa de arrefecimento, e antes de dar entrada no tratamento biológico, a
ausência de nutrientes, nomeadamente N e P, na água a tratar faz com que seja
necessária a sua adição, tendo em vista possibilitar o desenvolvimento dos
microrganismos e consequentemente possibilitar a depuração da poluição carbonada
(CQO e CBO5). A adição de nutrientes realizada para o tratamento biológico é
proporcional à carga poluente a tratar em termos de CBO5, e obedece a uma relação
CBO5 :N:P de 100:5:1.
Após passar pela torre de refrigeração e pela etapa de adição de reagentes, o próximo
passo do tratamento secundário é o sistema METEOR®, o qual consiste de dois reatores
biológicos aeróbios de lamas ativadas em série, com uma capacidade aproximada de 950
m3 cada. O suporte plástico adotado METEOR C®, construído em PP/PE reciclado,
dispõe de uma superfície útil de sensivelmente 266 m2/m3 e uma superfície protegida de
aproximadamente 155 m2/m3, o que permite a aderência e o desenvolvimento de uma
importante quantidade de microrganismos.
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O meio de enchimento, com uma densidade próxima da água, permanece suspenso no
interior dos reatores biológicos, e é agitado através da injeção de ar de processo.
As necessidades globais de ar de processo são asseguradas por via de uma central de
produção de ar de processo com 3 compressores AERZEN de 2 500 Nm3/h a 0,8 bar e
de 90 kW de potência instalada, sendo um de reserva e estando dois deles equipados
com variador de frequência.
As necessidades globais de ar de processo, calculadas nas condições de projeto, são as
seguintes:
•

Caudal mínimo de ar de processo (por agitação): 3 125 Nm3/h

•

Caudal médio de ar de processo: 4 600 Nm3/h

•

Caudal máximo de ar de processo: 5 000 Nm3/h

A injeção de ar nos reatores é efetuada através de difusores de bolha média (2 a 4 mm)
VIBRAIR GM.
O controlo do funcionamento dos compressores é feito através da medição de oxigénio
dissolvido em cada reator, parâmetro que comandará, através do variador de frequência,
o caudal dos compressores.
Tendo em conta que as águas residuais do tipo de indústria em questão apresentam
frequentemente características espumógenas, que se manifestam principalmente em
situações de arejamento por injeção de ar, nos reatores biológicos é também realizada a
dosagem de antiespumante. Desta forma a evita-se sobrecarregar hidraulicamente a
instalação com uma recirculação de água tratada, e ao mesmo tempo evita-se a
formação de aerossóis e reduz-se a manutenção da instalação.
Por último o efluente, após passar pelo 2º reator, é conduzido por gravidade para uma
unidade de clarificação por microflotação, constituída por cinco flotadores, com injeção de
polieletrólito através de pressurização indireta. Nesta etapa do tratamento existem três
circuitos distintos, cujo funcionamento se passa a explicar:
•

Circuito de água a tratar: A água carregada de matérias suspensas que sai do
reator nº 2, é introduzida por gravidade na base da câmara de entrada do flotador,
e posta em contacto com as bolhas de ar produzidas na desgaseificação da água
pressurizada. Através da ação das microbolhas formadas, as matérias em
suspensão são flotadas para a parte superior do flotador acumulando-se na
superfície do líquido, enquanto a água tratada é dirigida através de um sifóide na
extremidade do equipamento, e conduzida até à câmara de recolha e saída.

•

Circuito de recirculação: A água clarificada é bombeada da câmara de recolha e
introduzida num balão de pressurização. O nível de água no referido balão
mantém-se constante através de um sistema de controlo do tipo proporcional,
formado por um nível no balão que transmite um sinal a uma válvula reguladora
de entrada de água.
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O balão de pressurização é mantido em pressão com a ajuda da injeção de ar
comprimido (7 kg/cm2).
A água pressurizada sai de forma contínua pela base do balão e é introduzida na câmara
de entrada do flotador após ter sofrido uma expansão, que provoca a dissolução do ar
dissolvido durante a pressurização, produzindo ao mesmo tempo as microbolhas.
•

Circuito de lamas: As matérias em suspensão ao aderirem às microbolhas
acumulam-se na superfície do flotador, de onde são evacuadas para uma
descarga de lamas com a ajuda de raspadores de superfície temporizados. Parte
das matérias em suspensão que não são arrastadas para a superfície depositamse no fundo do flotador. Estas são depois recolhidas através de raspadores de
fundo que as depositam num transportador de fundo até à aspiração das bombas
de recirculação e extração de lamas.

As lamas biológicas retidas no flotador, a uma concentração compreendida entre os 20 e
40 g/l (2 e 4%), serão conduzidas, através de duas bombas de parafuso excêntrico, uma
reserva da outra, de 50 m3/h de capacidade unitária, até aos reatores biológicos
(recirculação de lamas biológicas), ou até ao sistema de desidratação.
Para a regulação da recirculação de lamas aos reatores biológicos, necessária para que
se mantenha uma concentração ótima de biomassa, existe um sistema de controlo que
permite a variação de caudal de recirculação em função da medição de matéria suspensa
(MS), efetuada por um turbidímetro na saída do reator biológico nº 2. A produção total de
lamas biológicas em excesso a retirar do sistema é de 1 148 kg MS/dia para a situação
de dimensionamento (15 000 m3/dia de caudal de efluente a tratar), sendo retiradas a
uma concentração média de 20 g/l, o que representa um volume diário de 60 m3/dia.
O consumo de polieletrólito na flotação está compreendido entre 2 e 5 mg/l, variando em
função da concentração de MS no efluente. O doseamento é proporcional ao caudal de
água bruta a tratar. O consumo máximo diário, estimado nas condições de projeto, é de
48 kg/dia de produto comercial.
Após a etapa de microflotação conclui-se o tratamento secundário, sendo a água tratada
conduzida por gravidade até à descarga final.
Relativamente às lamas do tratamento secundário, parte das mesmas são reintroduzidas
nos reatores, e as restantes são armazenadas num tanque de lamas, a partir do qual são
doseadas, conjuntamente com as lamas primárias, para um espessador e uma prensa de
lamas, seguindo depois para empresas de compostagem licenciadas para o efeito.
No sistema de desidratação existente, a sicidade é garantida para um rácio de lamas
biológicas/lamas primárias de 20/80 podendo a mesma chegar a 32% se a contribuição
das lamas biológicas for de 35%. Desta forma consegue-se garantir o funcionamento do
sistema durante cerca de 20 horas/dia para desidratar a totalidade das lamas produzidas
na ETAR. O caudal de ponta do sistema de tratamento é de 217 l/s.
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2.3.3.9.3

Quantificação de Lixiviados

2.3.3.9.3.1 Considerações gerais
A estimativa da produção de águas lixiviantes num aterro sanitário é bastante difícil, em
virtude dos variadíssimos fatores envolvidos.
Os métodos utilizados baseiam-se em balanços hidrológicos anuais contemplando
essencialmente, os fatores de precipitação, evaporação e escoamento superficial, para
além de outras componentes quantitativamente menos significativas (e mais difíceis de
contabilizar), como sejam, a variação da capacidade de armazenamento de humidade no
solo de cobertura, variação da capacidade de absorção de humidade nos resíduos e o
vapor de água arrastado pelo gás libertado, que neste caso não se verifica.
A equação simplificada que permite um cálculo aproximado da produção de lixiviados é a
seguinte:
L = P - ET - R - ∆Uw - ∆Us – G (segundo Canziani e Cossu)
Onde:
L – Produção de águas lixiviantes
P – Precipitação
ET – Evaporação pelo solo ou seja evapotranspiração
R – Escoamento superficial
∆Uw – Variação do teor de humidade dos resíduos sólidos
∆Us – Variação da capacidade de armazenamento de humidade no solo (materiais de
cobertura)
G – Vapor de água arrastado pelo gás (desprezável)

2.3.3.9.3.2 Componentes do balanço hidrológico
Considerações gerais
Para a caracterização do clima da área em estudo serão usados os dados climatológicos
recolhidos na Estação Meteorológica de Castelo Branco (γ=39º49’ λ=7º29’) e os dados de
precipitação do Posto Udométrico de Vila Velha de Ródão (γ=39º65’ λ=-7º67’ altitude 84
m), uma vez que os dados recolhidos na estação meteorológica interna nem sempre
traduz valores reais.
Precipitação
A precipitação é a componente que mais contribui para a formação de lixiviados. A
precipitação anual média, registada na Estação Meteorológica de Castelo Branco entre
1986-2010, de acordo com as Normais Climatológicas publicadas pelo Instituto Português
do Mar e da Atmosfera (IPMA), foi de 783,3 mm, e no posto udométrico de Vila Velha de
Ródão, de acordo com dados consultados na página web do Sistema Nacional de
Informação de Recursos Hídricos (SNIRH), foi de 716,47 mm no período de 1986-2007.
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Os meses mais chuvosos são os meses de Outubro a Fevereiro.
A intensidade da precipitação nesta região é baixa. As precipitações mais intensas
ocorrem sobretudo no Outono. A precipitação sob a forma de neve é muito reduzida,
ocorrendo nos meses mais frios (Dezembro a Março), o mesmo sucedendo relativamente
à ocorrência de granizo e saraiva, praticamente sem expressão na área em estudo.
Quadro 17 – Dados da precipitação entre 1986 a 2010
Castelo Branco
(1986-2010)
Mês

Precipitação média
mensal (mm)

Jan
Fev
Mar
Abr
Mai
Jun
Jul
Ago
Set
Out
Nov
Dez
TOTAL

101
71.3
55.3
60.6
53.7
21.6
8.3
8.1
39.8
124.5
114.9
124.2
783.3

Castelo Branco
(1986-2010)
Precipitação
máxima diária
(mm)
56.7
58.9
43.1
58.2
47.7
71.4
26.5
35.4
60.2
90.2
101.4
74.5

Fonte: Normais Climatológicas - 1981-2010 (provisórias) – Castelo Branco (IPMA)

Evaporação e evapotranspiração
A variação intermensal da evaporação mantém uma estreita relação com a temperatura
do ar e com o vento, registando-se os maiores valores na estação quente e os menores
valores no Inverno.
A evaporação é de 1 491 mm anualmente, em média, em Castelo Branco, registando-se
o máximo de 241 mm em Agosto e o mínimo de 47,7 mm em Janeiro.
Na área em estudo, devido ao pequeno acréscimo da temperatura do ar e por se tratar de
uma área mais abrigada, admite-se que a evaporação seja da mesma ordem de
grandeza que a verificada em Castelo Branco.
A evapotranspiração, isto é a soma das quantidades de água perdidas pelo solo por
evaporação, através da superfície deste, e pelas plantas por transpiração é função de
fatores climáticos como a temperatura, humidade relativa do ar e vento.
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Para a área em estudo, a evapotranspiração potencial (ETP) foi determinada através do
método Thornthwaite-Mather, levando em consideração a temperatura média mensal do
ar em Castelo Branco corrigida para a área em estudo, e tendo também em conta o
gradiente térmico vertical. Os dados utilizados foram os registos da precipitação no posto
udométrico de Vila Velha de Ródão e a capacidade de água utilizável pelas plantas de
150 mm.
A evapotranspiração potencial anual média é de 825 mm, verificando-se os valores mais
elevados de Junho a Agosto, ultrapassando largamente a precipitação nesses meses,
com destaque para Julho com 150 mm de evapotranspiração potencial. O menor valor
verifica-se em Janeiro, com 17 mm.
A evapotranspiração real, condicionada pela disponibilidade de água no solo de Maio a
Setembro (meses em que a precipitação é inferior à evapotranspiração potencial), é de
495 mm, com valor mensal médio mais elevado em Junho (82 mm) e mínimo em Janeiro,
igual à evapotranspiração potencial (17 mm).
Temperatura
Relativamente à temperatura do ar, a média anual para Castelo Branco é de 15,9 ºC, e o
regime mensal médio apresenta os valores máximos durante os meses de Verão,
destacando-se Julho com 24,9 ºC. Em termos de valores mínimos estes registam-se
durante o Inverno, nomeadamente em Janeiro, com temperatura média de 8,1 ºC,
estabelecendo-se a amplitude térmica anual média de 16,8 ºC. Quanto aos extremos
climáticos a temperatura máxima registada foi de 41,6 ºC e a mínima de -4,8 ºC.
Humidade Relativa
A humidade relativa do ar em Castelo Branco é, em média, anualmente, de 69 % às 9
horas e de 52 % às 15 horas. A humidade observada às 9 horas é considerada
representativa da humidade média diária.
O ritmo intermensal em Castelo Branco manifesta a estreita relação com a temperatura
do ar, observando-se, naturalmente, menores valores da humidade do ar nos meses de
Verão, mais quentes, registando-se em Julho e Agosto 52 % às 9 horas. No final do
Outono e nos meses de Inverno (período chuvoso e de temperatura do ar baixa), a
humidade do ar atinge os valores mais elevados, destacando-se Janeiro com 84 % às 9
horas.

Vento
Relativamente ao vento, os rumos mais frequentes anualmente em Castelo Branco são
NE e W, com frequência da ordem de 17 %, correspondendo-lhes a velocidade média de
7 km/h e 8,6 km/h, respetivamente. O vento que atinge maior velocidade média (9,3
km/h) é do rumo SW embora pouco frequente (11,4 %). As calmas (velocidade do vento
inferior a 1 km/h) são muito pouco frequentes.
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No Inverno, os ventos mais frequentes são dos rumos NE (19,7 % em Janeiro) e W (18,3
% em Março). As velocidades médias do vento são pouco elevadas, atingindo-se em
Fevereiro 11,3 km/h do rumo SW.
O Verão surge como a estação do ano em que os ventos são predominantes de W,
registando-se a frequência de 20 % em Julho com velocidade média de 7,8 km/h.
O vento forte, velocidade igual ou superior a 36 km/h, regista-se em média, apenas em
cerca de quatro dias, anualmente, em Castelo Branco. Os ventos muito fortes (rajadas
com velocidade igual ou superior a 55 km/h) não têm praticamente expressão.
Escoamento superficial
A forma mais utilizada para calcular o escoamento superficial é através do método
racional, que se baseia na seguinte fórmula:
E=c×P
Onde:
c – Coeficiente de escoamento.
E – Escoamento superficial médio anual;
P – precipitação média anual;

O coeficiente de escoamento varia em função fundamentalmente da natureza do solo de
cobertura, da inclinação do local e do tipo de vegetação.
O quadro seguinte mostra os valores do coeficiente de escoamento, mais utilizados:
Quadro 18 – Valores do coeficiente de escoamento
Solo de cobertura

Condições
da cobertura

Inclinação
(%)
0-5

0.10

0.30

0.40

Com
vegetação

05-10

0.16

0.36

0.55

10-30

0.22

0.42

0.60

Sem
vegetação

Marga
arenosa

Argila
Margosa

Argila

0-5

0.30

0.50

0.60

05-10

0.40

0.60

0.70

10-30

0.52

0.72

0.82

Fonte: Jornadas Técnicas Internacionais de Resíduos - Afonso Lobato Faria

Para efeitos de dimensionamento considerou-se coeficientes de escoamento de 1,
considerando-se desta forma um fator de segurança.
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Água contida nos resíduos
Os resíduos depositados em aterro apresentam secura entre 40 e 50%, o que permite a
absorção de elevada quantidade de água. No entanto para efeitos de cálculo e
atendendo a que num determinado momento os resíduos podem estar saturados, esta
componente será desprezável.
Restantes componentes do balanço hidrológico
A variação da capacidade de armazenamento de humidade dos resíduos também será
desprezável, visto que estes formam uma película impermeável.
Pressupostos de cálculo
Atendendo, a que existem fatores que influenciam a produção de lixiviados, para a
determinação de caudais médios considerou-se apenas a precipitação média anual da
estação meteorológica de Castelo Branco, período de 1986-2010 (783.3 mm), um
coeficiente de escoamento de 1 e as seguintes áreas das células:
•

Aterro existente: Área 1.28 Ha antes da reengenharia e 1.33 Ha após
reengenharia

•

Célula nº1: Área 1.8 Ha

•

Célula nº2: Área 1.18 Ha

Também foram usados os dados do aterro existente para comparação, dado que
dispomos de dados de exploração anos de 2013, 2014 e 2015. Nesta situação obtêm-se
os seguintes caudais médios diários teóricos:
1. Aterro existente antes da reengenharia: caudal médio diário de 28 m3/dia;
2. Aterro existente após reengenharia: caudal médio diário de 28.5 m3/dia;
3. Célula nº1 (novo Aterro): caudal médio diário de 38.6 m3/dia;
4. Célula nº2 (Novo Aterro): caudal médio diário de 25.3 m3/dia;
Em 2012 o mês mais chuvoso foi Novembro com uma precipitação mensal de 218.5 mm,
valor bastante anormal como se pode verificar no gráfico abaixo. Considerando este valor
obtêm-se os seguintes caudais médios diários do mês de maior precipitação:
1. Aterro existente: caudal médio diário de 90 m3/dia;
2. Célula nº1 (novo Aterro): caudal médio diário de 126.9 m3/dia;
3. Célula nº2 (Novo Aterro): caudal médio diário de 83.2 m3/dia.
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FIG. 8 – Precipitação máxima mensal de Novembro/2012 (Castelo Branco)

No quadro seguinte apresentam-se os valores de produção de águas lixiviantes no aterro
sanitário durante os Anos de 2013, 2014 e 2015.
Quadro 19 – Produção de lixiviados
Meses

2013

2014

2015

JAN

3165

3164

1495

FEV

2802

2218

519

MAR

1080

1651

113

ABR

217

443

284

MAI

88

449

88

JUN

40

373

49

JUL

70

498

34

AGO

88

109

81

SET

677

276

106

OUT

1546

577

NOV

1151

222

DEZ

643

1904

964

990

308

32.1

33.0

10.3

102

102

48.2

3

Média m /mês
3

Média diária m /dia
3

Máxima diária m /dia
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O valor máximo verificou-se no Mês de Janeiro de 2013 e 2014 com uma produção
média diária de 102 m3/dia.
O Valor médio diário em 2013 e 2014 foram respetivamente de 32.1 e 33.0 m3/dia. Para
estes valores contribuíram também a precipitação sobre a lagoa de regularização, os
lixiviados produzidos pelas antigas lixeiras encerradas e o facto de os sistemas de
drenagem pluvial das vias em redor das células ser deficiente, originando uma maior
produção de lixiviados, situação que foi melhorada com a reengenharia.
O ano de 2015 (até Setembro), foi um ano atípico com baixa precipitação, pelo que os
caudais de produção de águas lixiviantes foram muito reduzidos.
Assim, de forma resumida temos valores teóricos com base nos dados de precipitação
1986-2010 e precipitação máxima mensal de Novembro de 2012 e os valores de
exploração dos últimos 3 anos resumidos no quadro seguinte.
Quadro 20 - Comparação entre valores reais Aterro existente e valores teóricos calculados
com precipitação média anual (1986-2010) e máxima mensal (novembro de 2012)
Parâmetro

2013

2014

2015

Valores Medidos Aterro Existente (1.28 ha) (*)
3

Caudal médio diário m /dia
32.1
33.0
10.3
Caudal médio diário do Mês de
102
102
48.2
3
maior precipitação m /dia
Valores Teóricos de acordo com os cálculos apresentados anteriormente
Aterro existente (1.28 ha)
3

Caudal médio diário m /dia
Caudal médio diário do Mês de
3
maior precipitação m /dia
Novo Aterro

28.5
90

Célula nº1 (1.8 ha)
3

Caudal médio diário m /dia
Caudal médio diário do Mês de
3
maior precipitação m /dia
Célula nº2 (1.18 ha)
3

Caudal médio diário m /dia
Caudal médio diário do Mês de
3
maior precipitação m /dia

38.6
126.9

25.3
83.2

(*) - incluem também a contribuição das antigas lixeiras encerradas e a precipitação sobre a lagoa e o fato de parte da
precipitação sobre as vias de circulação no aterro existente, antes das obras de reengenharia serem conduzidas para o interior
do aterro, contribuindo como águas lixiviantes)

No Âmbito do AIA e de previsões de caudais afluentes à ETAR foram definidos os
seguintes caudais de águas lixiviantes, que se mantiveram no projeto de execução:
Aterro existente
− Caudal médio diário anual: 50 m3/dia;
− Caudal médio do mês de maior precipitação: 102 m3/dia.
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Novo Aterro:
− Caudal médio diário anual: 70 m3/dia;
− Caudal médio do mês de maior precipitação: 217 m3/dia.
Em termos de Caudais de Ponta teremos:
Aterro existente
− Caudal de elevação: 4 l/s;
Novo Aterro:
− Célula nº1 e nº2: 5 l/s.
− Serão instalados temporizadores nos quadros elétricos das estações
elevatórias da célula nº1 e nº2 de modo a que não arranquem em simultâneo.

2.3.3.10 Qualidade dos lixiviados
A qualidade dos lixiviados depende muito dos sólidos arrastados. O quadro seguinte
resume os valores médios relativos ao lixiviado bruto resultante da célula existente
(dados 2013, 2014 e 2015).
Quadro 21 – Características dos lixiviados do Aterro da Celtejo
Valores Médios
Ensaio
Volume

Norma
Medidor de caudal

m

3

2013

2014

2015

964

990

308

Escala
Sorensen

12.1

13.7

13.8

µS/cm a 20ºC

15553

44133

81375

pH

(25)

CONDUTIVIDADE

Electrometria

Carência Química de
Oxigénio (CQO)

Volumetria

mg/l O2

613

1541

4333

Cloretos

W-CL-IC

mg/l CI

326

1274

3917

Azoto amoniacal

W-NH4-SPC

0.15

0.14

0.11

W-CO2F-CC2

mg/l CO3
/mg/l HCO 3

1160

12273

29767

Arsénio

W-METAXFX1

mg/l As

0.111

0.285

0.227

Cádmio

W-METAXFX1

mg/l Cd

0.001

0.001

0.001

Crómio

W-METAXFX1

mg/l Cr

0.01

0.06

0.10

mg/l Cr VI

0.012

0.025

0.140

Carbonatos/
bicarbonatos

mg/l NH4
2-

Crómio vi

58

Unidades

Mercúrio

W-HG-AFSFX

mg/l Hg

0.000016

0.001028

0.000660

Chumbo

W-METAXFX1

mg/l Pb

0.01

0.05

0.01

Potássio

W-METAXDG1

mg/l K

463

1703

3127

Fenóis

W-PHI-PHO

mg/l C6H5OH

0.007

0.08

0.011

Carbonato Orgânico
Total (TOC)

W-TOC-IR

mg/l C

78

205

273
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(Cont.)

Valores Médios
Ensaio

Norma

Unidades
2013

2014

2015

mg/l F

0.7

0.6

1.8

Fluoretos

W-F-IC

Nitratos

W-NO3-SPC

mg/l NO3

1.3

5.7

0.70

Nitritos

W-NO2-SPC

mg/l NO2

0.011

1.501

0.041

Sulfatos

W-SO4-IC

mg/l SO4

2176

4950

Sulfuretos

W-H2S-PHO

mg/l S

0.038

0.025

0.025

Alumínio

W-METAXFX1

mg/l Al

0.192

51.8

24.70

Bário

W-METAXFX1

mg/l Ba

0.01973

0.06030

0.0289

Boro

W-METAXFX1

mg/l B

0.515

2.767

3.520

Cobre

W-METAXFX1

mg/l Cu

0.0019

0.0484

0.006

Ferro

W-METAXFX1

mg/l Fe

0.108

2.602

Manganês

W-METAXFX1

mg/l Mn

0.00130

0.0326

0.01451

Zinco

W-METAXFX1

mg/l Zn

0.008

0.269

0.071

Antimónio

W-METMSFX1

mg/l Sb

0.006

0.013

0.019

Níquel

W-METAXFX1

mg/l Ni

0.0085

0.0671

0.0224

Selénio

W-METFSFX1

mg/l Se

0.004

0.026

0.017

Cálcio

W-METAXFX1

mg/l Ca

2.17

9.34

9.23

Magnésio

W-METAXFX1

mg/l Mg

1.29

3.69

0.97

Sódio

W-METAXFX1

mg/l Na

5422

17365

30100

W-AOX-COU

mg/l Cl

0.059

0.060

0.189

mg/l

191.038

0.26

0.086

Compostos Orgânicos
Halogenados
Absorvíveis (AOx)
Hidrocarbonetos

W-TPH-IR

2.3.3.11 Capacidade de tratamento
Tal como referido anteriormente a ETAR da Celtejo tem capacidade para tratar um caudal
de 15.000 m3/dia ou seja um caudal horário de 625 m3/h de efluentes com elevada carga
poluente. O caudal máximo de lixiviados será de 9 l/s ou seja 32.4 m3/h correspondente a
4 l/s ou seja 14.4 m3/h ao aterro existente e 5 l/s ou seja de 18 m3/h do Novo Aterro (No
Novo Aterro e atendendo à construção faseada não se prevê a necessidade de
simultaneidade das estações elevatórias - célula nº1 e nº2 pelo que serão instalados
temporizadores nos quadros elétricos).
Os valores de caudais médios diários de lixiviados do mês de maior precipitação (102
m3/dia no aterro existente e 217 m3/dia no Novo Aterro) representam no conjunto um
máximo de 2% da capacidade de tratamento da ETAR.
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Se atendermos ao faseamento proposto, ou seja encerramento do Aterro Existente,
arranque e exploração da célula nº1, posterior pré-encerramento da célula nº1, arranque
e exploração da célula nº2 e encerramento final do Novo aterro, o aumento da produção
de lixiviados resultante do Novo Aterro é insignificante relativamente aos caudais
industriais. Relativamente às cargas poluentes, os lixiviados apresentam uma carga muito
inferior aos efluentes industriais.
Como salvaguarda, quer para os lixiviados, quer para o efluente industrial existem as
seguintes lagoas de regularização / emergência:
•

Lagoa de regularização Aterro Existente - volume útil de 1143 m3;

•

Lagoa de emergência à cabeça da ETAR para situações de emergência ou
necessidade de manutenção da ETAR: 4425 m3 de volume útil.

Face à proximidade entre o Novo Aterro e a ETAR onde se encontra a lagoa de
emergência de 4425 m3, não se justifica a criação de uma nova lagoa junto deste aterro.
A Celtejo, tal como evidenciam os resultados do autocontrolo dos seus efluentes líquidos,
tem apostado nos últimos anos na redução dos consumos de água, na redução e recolha
interna de efluentes decorrentes da sua atividade com reutilização de efluentes, visando
minimizar o impacte ambiental no domínio hídrico.
Como corolário do esforço realizado nos últimos anos ao nível da poupança de água,
assim, como na recolha e reutilização de condensados, filtrados e efluentes internos, foi
possível atingirem-se ao longo de 2014 e 2015, reduções dos caudais mensais, diários e
horários de efluente industrial tratado na ETAR da Celtejo.
Quadro 22 – Caudais específicos de efluente industrial da Celtejo
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Anos

Caudal de
3
Efluente (m /tAD)

2015 (janeiro a
outubro)

22.2

2014 (janeiro a
dezembro)

23.1

2013

26.5

2012

28.6

2011

39.4

2010

42.3
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Quadro 23 – Caudais de efluente industrial da Celtejo em 2014
Caudal de Efluente Industrial para a ETAR
Ano

3

Mensal (m )

3

3

Diário (m )

Horário (m )

Janeiro

451439

14563

607

Fevereiro

401041

14323

597

Março

452308

14591

608

Abril

427970

14266

594

Maio

448416

14465

603

Junho

436120

14537

606

Julho

447522

14436

602

Agosto

453272

14622

609

Setembro

432334

14411

600

Outubro *

386096

12455

519

Novembro

439806

14660

611

Dezembro

437444

14111

588

Médio

434481

14287

595

Máximo

453272

14660

611

(*) Paragem Anual

Quadro 24 – Caudais de efluente industrial da Celtejo em 2015
Caudal de Efluente Industrial para a ETAR
Ano

3

3

Diário (m )

Horário (m )

Janeiro

442824

14285

595

Fevereiro

393980

14071

586

Março

447570

14438

602

Abril

424926

14164

590

Maio

450484

14532

605

Junho

435014

14500

604

Julho

436298

14074

586

Agosto

451226

14556

606

Setembro

437312

14577

607

Outubro

447820

14446

602

Médio

436745

14364

599

Máximo

451226

14577

607

Mínimo

393980

14071

586
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Mensal (m )
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2.3.3.12 Descrição das instalações, infraestruturas e obras complementares
2.3.3.12.1 Instalações de apoio
Como instalações de apoio entende-se um conjunto de infraestruturas de apoio à gestão
e operação do aterro. No caso do aterro da Celtejo o mesmo encontra-se dentro do
perímetro das instalações fabris, pelo que as instalações de apoio são comuns às
instalações fabris.
As instalações fabris encontram-se dotadas de edifícios administrativos, refeitório, posto
médico, básculas de pesagem, lava rodados, oficinas, armazéns, vias de acesso,
infraestruturas de drenagem de águas residuais, ETAR, rede elétrica, rede de drenagem
de águas pluviais, rede de abastecimento de água, etc…, que serão comuns aos aterros.
Não se justifica a criação de instalações de apoio próprias para o novo aterro.
Os arruamentos de ligação ao novo aterro já se encontram construídos estando inclusive
a decorrer obras de melhoramento das vias internas de modo a facilitar o acesso ao novo
aterro. Assim, propõe-se a ligação direta à zona das instalações de apoio através de
travessia já existente na linha de caminho-de-ferro e ligação ao interior das instalações
fabris através do atual atravessamento da linha de caminho-de-ferro próximo do aterro
existente.
O sistema de circulação de veículos no Novo aterro foi projetado por forma a permitir uma
fácil mobilidade das diferentes viaturas que se deslocam a esta instalação. Terá assim,
vias de circulação em betuminoso destinadas à circulação de camiões e viaturas ligeiras
e uma via em tout-venant destinada à circulação de máquinas de rastos se assim se
justificar.
A via de acesso principal ou seja que permite a descarga dos resíduos nas células terá
uma inclinação máxima de 3%, uma faixa em betuminoso com 4.90 m de largura e uma
via de circulação em tout-venant com 3.0 m.
O Aterro será dotado de estações elevatórias de águas lixiviantes e de águas pluviais de
acordo com o exposto, rede de abastecimento de água para combate a incêndios, rede
elétrica para alimentação das estações elevatórias e para iluminação do espaço, área de
armazenamento de terras de cobertura, vedação, portão de acesso, arranjos exteriores e
vedação arbórea.

2.3.3.12.2 Rede de abastecimento de água
Junto do novo aterro já existe rede de abastecimento de água para combate a incêndio,
que consiste numa conduta enterrada, com sectores seccionados, à qual estão ligados
hidrantes.
Junto do espaço do novo aterro existe inclusive uma boca-de-incêndio e um canhão de
água que são usados para proteção do parque de madeiras que em determinadas alturas
do ano é criado neste local.
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Assim, está prevista a criação de derivações em PVC ø125 mm da conduta existente, por
forma a colocar mais 8 bocas-de-incêndio em redor no Novo Aterro e torneiras de serviço
junto das caixas das válvulas das estações elevatórias de águas lixiviantes.

FIG. 9 – Canhão de água e boca-de-incêndio existente junto do Novo Aterro

2.3.3.12.3 Área de armazenamento de terras
Para a deposição das terras resultantes da escavação, a utilizar no futuro encerramento
do aterro existente e do novo aterro, será criada uma plataforma com uma área de
aproximadamente 9.500 m2, com uma altura máxima de 2.50 m. Nesta área de
armazenamento se assim, se justificar poderão ser criados dois setores, um destinado ao
armazenamento de terra vegetal resultante da decapagem do terreno e outra para
armazenamento de terra resultante da escavação.
Do balanço de terras da escavação resulta:
•

Construção da célula nº1 – excesso de terras – 24 541 m3;

•

Construção da célula nº2 – excesso de terras – 9 086 m3;

As terras necessárias para o encerramento são:
•

Aterro existente – 10660 m3;

•

Encerramento da célula nº1 – 18385 m3;

•

Encerramento da célula nº2 – 12757 m3.
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Optou-se por considerar a área de armazenamento de terras no exterior do perímetro do
Novo Aterro, por forma a facilitar o transporte das mesmas para o encerramento do aterro
existente e de modo a não condicionar a construção da célula nº2.

2.3.3.12.4 Arranjos exteriores e vedação
A totalidade da propriedade da Celtejo encontra-se vedada, mas por forma a proteger o
aterro será criada uma vedação em redor de todo o aterro e criados acessos apenas
junto das instalações fabris.
O aterro será objeto de arranjos paisagísticos adequados à inserção no seu meio
circundante, pelo que será objeto de um Projeto de Integração e Recuperação
Paisagística concebida de modo a atingir objetivos de ordem estética, funcional e
económica.
Relativamente aos objetivos estéticos, visa-se minimizar o impacte visual provocado pela
presença do Aterro na paisagem, através da utilização criteriosa da vegetação,
procurando também atingir-se um enquadramento visual de qualidade. A seleção de
espécies adequadas permite garantir o sucesso e a manutenção reduzida da estrutura
verde preconizada. A modelação harmoniosa da área a tratar em conjunto com a
sementeira de vegetação, irão garantir uma maior continuidade visual com a paisagem
envolvente.
Do ponto de vista funcional, pretende-se garantir condições de estabilização dos taludes
resultantes do enchimento dos alvéolos de resíduos e proteger os taludes e as áreas sem
vegetação, contra os efeitos negativos dos processos erosivos de natureza hídrica e/ou
eólica. A estabilização será conseguida pela modelação superficial do aterro ao longo da
exploração e quando do processo de encerramento, por intermédio de um adequado
revestimento vegetal.
Do ponto de vista económico, ao pretender diminuir-se os problemas de erosão e
contribuir para o equilíbrio ecológico da área, diminuem-se os custos ambientais e
estruturais inerentes à obra. Por outro lado propõem-se medidas construtivas de
integração cujos custos de manutenção sejam reduzidos.

2.3.3.12.5 Instalações elétricas
As infraestruturas elétricas consideradas no projeto compreendem o fornecimento de
energia desde das instalações fabris e a instalação de:
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•

Quadros elétricos junto das estações elevatórias de águas lixiviantes e de águas
pluviais;

•

Instalações de alimentadores de equipamentos (bombas e medidores de caudal);

•

Instalações de iluminações exteriores, luminárias e projetores.
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Os novos circuitos de alimentação aos equipamentos e eliminação exterior serão
instalados em canalizações enterradas. Os quadros elétricos são fornecidos em conjunto
com as bombas e serão próprios para instalação ao ar livre.
A iluminação exterior, será constituída por luminárias e projetores adequados de modo a
minimizar a ocorrência de poluição luminosa. A iluminação será ainda por sectores de
modo a iluminar apenas o que for preciso e apenas durante o tempo de utilização do
aterro.
O Projeto de Execução inclui a descritiva das instalações elétricas.

2.3.3.13 Plano de monitorização durante a exploração e após o encerramento
O Plano de Monitorização do Novo Aterro durante a exploração e após encerramento
deverá respeitar as imposições das Licenças, bem como o disposto na Legislação em
vigor, de modo a permitir o acompanhamento ambiental do aterro, quer na fase de
exploração, quer na fase de encerramento.
As componentes a monitorizar serão:
•

Registos diários, semanais e mensais com os dados da exploração,
nomeadamente operação de deposição de resíduos, manutenção, etc…

•

Recolha diária dos dados meteorológicos;

•

Controlo dos assentamentos e enchimentos;

•

Controlo dos lixiviados;

•

Controlo das águas superficiais;

•

Controlo de biogás;

•

Controlo das águas subterrâneas;

A rede de monitorização das águas superficiais abrangerá a ribeira do Vale das Vinhas, a
ribeira do Açafal e o rio Tejo.
Para a monitorização das águas subterrâneas foram já executados 5 piezómetros na
zona do Novo aterro. Existem ainda mais 3 piezómetros junto do aterro existente. Assim,
a rede de monitorização de águas subterrâneas será realizada no conjunto dos 8
piezómetros.
No âmbito do estudo geológico foi efetuado um mapa de isopiezas que evidência a rede
de fluxo subterrâneo do aquífero na direção do Ribeiro de Vale das Vinhas. Assim, a
monitorização das águas subterrâneas deverá consistir na piezometria mensal e na
monitorização trimestral da qualidade das águas subterrâneas considerando os
parâmetros físico-químicos analisados e constantes no capítulo seguinte.
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Por forma a servir de referência será realizada pelo menos uma campanha de medição
nos piezómetros do Novo Aterro antes do arranque das obras e com uma periodicidade
trimestral durante a realização das obras.

2.3.3.14 Medidas específicas respeitantes aos riscos especiais para a segurança
das populações e trabalhadores do aterro
A Celtejo é uma Empresa Certificada com elevados requisitos em termos de segurança
dos trabalhadores, colaboradores e da população em geral, dispondo de Planos de
Segurança e Saúde, Planos de Emergência, Instruções de Trabalho, Procedimentos de
Segurança, em todas as áreas de laboração.
A Celtejo implementou um conjunto de medidas destinadas a prevenir a ocorrência de
acidentes. Na sua vertente laboral este sistema encontra-se certificado de acordo com a
norma OHSAS 18001. Na sua vertente fabril (ex. produtos químicos) de acordo com a
legislação sobre prevenção de acidentes graves (ex: Dec-Lei nº254/2007).
Com a construção do Novo Aterro não se justifica a alteração dos procedimentos
existentes, nem existe aumento dos riscos para a segurança da população e
trabalhadores do aterro, pelo que não se justificam medidas especificas adicionais.
Os circuitos de transporte dos resíduos dentro das instalações fabris serão mantidos.
Todos os acessos estão já construídos e são de uso corrente da atividade fabril para as
mais diversas atividades como transporte de matérias-primas, materiais diversos,
estaleiros de apoios à atividade industrial entre outros.
A própria exploração do aterro será feita por um veículo e um funcionário que já
diariamente faz o transporte e acondicionamento dos resíduos no aterro.
Relativamente à fase de construção será uma obra muito simples que envolve apenas
máquinas de movimentação de terras, colocação de sistemas de impermeabilização,
implantação de infraestruturas (drenagem de águas pluviais, lixiviados, rede de
abastecimento de água, rede elétrica) e pavimentação de vias de acesso. Será possível,
criar acessos restritos à obra sem que interfiram com o funcionamento das instalações
fabris.
A rede de incêndio encontra-se implementada no local, uma vez que o espaço já é usado
para armazenamento de madeiras. Assim, propõe-se o prolongamento da rede de
incêndio nas vias em redor do novo aterro, de modo a prevenir risco de incêndio que
possam danificar os sistemas de impermeabilização.
Os resíduos admitidos no aterro são de produção interna com os códigos LER:
03 03 02 Lamas de Lixívia verde (provenientes da valorização da lixivias de
cozimento)
03 03 99 Outros resíduos não especificados
10 01 01 Cinzas, escórias e poeiras de caldeiras (excluindo as poeiras de
caldeiras abrangidas em 10 01 04)
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As quantidades admitidas no aterro são estimadas com base no registo do número de
transportes efetuados e pesagens pontuais. A humidade dos resíduos deverá ser
determinada por amostragem mensal.
Anualmente deverá ser efetuada a caracterização físico-química dos resíduos de acordo
com o disposto na legislação ou nas licenças de exploração.
O manuseamento dos resíduos deverá ser efetuado de modo a evitar a libertação de
poeiras, que possam por em causa a saúde dos trabalhadores e da população.
As vias de circulação também deverão ser limpas com frequência de modo a evitar
dispersão de resíduos através das rodas dos veículos.
Os sistemas de drenagem de águas pluviais e de águas lixiviantes deverão ser mantidos,
de modo a evitar falhas, nomeadamente durante precipitações intensas. Assim, as
valetas e caixas de visita deverão se objeto de limpeza periódica de modo a que as
águas pluviais sejam efetivamente impedidas de entrar em contato com os resíduos.
O plano de monitorização das águas subterrâneas, das águas superficiais, águas
lixiviantes, das condições meteorológicas e dos gases produzidos deverão ser
respeitados de acordo com o constante no Plano de Exploração do Aterro. Os resultados
da monitorização deverão ser lançados numa base de dados e comparados regularmente
com os valores limites e entre análises de modo a despistar eventuais contaminações.
Anualmente deverá ainda ser efetuada a avaliação das condições de estabilidade dos
taludes, de modo a evitar derrocadas e arrastamento de resíduos com as águas pluviais
que possam por em causa a qualidade das águas superficiais.
Para tal a evolução da topografia e o estudo da estabilidade dos taludes deverão ser
controlados através da determinação dos seguintes parâmetros:
•

Estrutura do aterro, baseado no levantamento topográfico anual e análise dos
dados de operação por forma a avaliar o estado do aterro relativamente ao
previsto no plano de exploração. Deverá ser assim, determinada a superfície e
volume ocupados pelos resíduos, métodos de deposição, inicio e duração da
deposição, quantidades depositadas, determinação de densidade média dos
resíduos no período e global no aterro e cálculo da capacidade de deposição
ainda disponível.

•

Comportamento do aterro relativamente a eventuais assentamentos anuais.

Posto isto, constata-se que a construção do novo aterro não apresenta riscos especiais
para a segurança de população e dos trabalhadores, pelo que deverão ser mantidos os
procedimentos existentes e reforçada a formação e informação, quer dos trabalhadores
quer da população eme geral.
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2.3.3.15 Estaleiro e Acessos
Na fase atual não existe ainda um Projeto de Estaleiro, o qual será desenvolvido pelo
Empreiteiro de acordo com as orientações que constam do Caderno de Encargos, e que
será sujeito a aprovação prévia pelo Dono de Obra e Fiscalização.
Os Empreiteiros serão responsáveis pela elaboração do Projeto do Estaleiro a submeter
à aprovação do Dono de Obra. Estes Planos de Estaleiro deverão respeitar o Decreto-Lei
nº273/2003 e o Decreto-lei nº46/2008 e restante legislação em vigor.
Por Estaleiro entende-se os locais onde se efetuam os trabalhos de construção
propriamente ditos, bem como os locais onde se desenvolvem atividades de apoio direto
àqueles trabalhos.
O Projeto do Estaleiro deverá identificar e definir objetivamente através de peças escritas
e desenhadas, a implantação e características das instalações de apoio à execução dos
trabalhos incluindo os cálculos (estabilidade ou outros), quando necessário, dos
equipamentos de apoio fixos, das infraestruturas provisórias e de todos os outros
elementos que as características dos trabalhos, os processos construtivos e métodos de
trabalho a utilizar determinarem.
Devem ser identificados e definidos, todos os elementos a instalar e planear a sua
organização e arrumação de forma a reduzir ao mínimo os percursos internos e otimizar
a operacionalidade.
As zonas de armazenamento de óleos e lubrificantes deverão ser impermeabilizadas e
cobertas e possuir bacias de retenção. A drenagem das zonas de operação de
manutenção deverão ser drenadas para um separador de hidrocarbonetos que deverá
possuir a montante uma caixa de retenção de sólidos.
A recolha dos sólidos e dos resíduos do separador de hidrocarbonetos deverão ser
realizados por operadores licenciados pela Agência Portuguesa do Ambiente.
O Empreiteiro terá ainda que apresentar um Plano de Gestão Ambiental com uma
Memória Descritiva e Plano de Estaleiro em anexo que deverá conter ainda, no mínimo,
os seguintes elementos:
•

Descrição dos requisitos ambientais constantes do PGA (ex. locais destinados ao
armazenamento de combustível e outros produtos químicos);

•

Planta dos locais de “armazenamento temporário” de resíduos.

O quadro seguinte apresenta os Aspetos e Impactes Ambientais gerais que pelo menos
têm de ser abordados no PGA (Plano de Gestão Ambiental da Obra).
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Quadro 25 – Elementos a definir no Plano de Gestão Ambiental da Obra
Aspeto Ambiental
Consumo de água
Consumo de Energia
Consumo de Lubrificantes
Consumo de Combustível
Consumo de Materiais de construção (Betão, cimento,
inertes, aço, ferro, tubagens), etc.
Produção de Resíduos (RSU; Papel, embalagens cartão,
plástico, metais, vidro; betão; metais; madeiras; plásticos;
biodegradáveis de desmatação; embalagens
contaminadas; desperdícios/absorventes contaminados;
solos e rochas; óleos usados; REEE; Pavimento
Betuminoso/contendo Alcatrão; tinteiros e toners, etc.)

Impacte Ambiental

Depleção de Recursos
Emissão de Gases com Efeito de Estufa, etc.

Alteração do uso do Solo
Contaminação do Solo
Contaminação do Meio Hídrico
Impacte Visual
Afetação das populações, etc.

Derrame de Produtos Químicos (combustível, lubrificante,
hipoclorito, emulsão betuminosa, etc.)

Contaminação de Solos
Contaminação do Meio Hídrico
Alteração dos Sistemas Ecológicos

Emissão de Ruído

Afetação das populações

Derrame de Águas Residuais Domésticas
Derrame de Betão

Contaminação de Solos
Contaminação do Meio Hídrico
Alteração dos Sistemas Ecológicos

Emissão de Poeiras
Emissão de Gases de refrigeração
Emissão de Gases de Combustão
Descarga de Água de drenagem da zona de trabalhos
(tempo de chuva ou nível freático)
Perturbações do tráfego
Alterações da paisagem

Alteração da qualidade do ar
Afetação das populações
Destabilização de taludes/desabamentos/alagamento
Afetação das populações
Impacte Visual
Compactação temporária do solo

De qualquer modo, os estaleiros ficarão situados nos locais previstos na fase de Estudo
Prévio (FIG. 10), ou seja, ficarão localizados em espaços sem valor natural e sem
restrições do ponto de vista regulamentar. Serão privilegiados locais de declive reduzido
e com acesso próximo, para evitar ou minimizar movimentação de terras e abertura de
acessos.
Assim, nesta fase prevêem-se dois locais adequados para a criação de estaleiros que
compreendem estas condições.
•

Local 1 – local para instalação de contentores associados ao estaleiro e
parqueamento de máquinas – Parque de madeiras

•

Local 2 – local para armazenamento de materiais associados à obra (tubagens,
caixas, sistemas de impermeabilização, etc…) – Campo de Futebol

As vias de acesso aos estaleiros estão representadas na FIG. 11.
No final da obra deverá proceder-se à desativação das áreas afetas aos estaleiros, com
remoção de todos os equipamentos, maquinaria de apoio, depósitos de materiais entre
outros, procedendo à limpeza destes locais, no mínimo com a reposição das condições
existentes antes do início dos trabalhos.
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LOCAL 1

LOCAL 2

FIG. III. 1 – Localização dos Estaleiros de Obra

FIG. 10 – Localização dos Estaleiros de Obra

O empreiteiro terá ainda à sua responsabilidade:
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•

Recuperação de caminhos e vias utilizados como acesso aos locais em obra;

•

Reposição e/ou substituição de eventuais infraestruturas, equipamentos e/ou
serviços existentes nas zonas em obra e áreas adjacentes, que sejam afetados no
decurso da obra.

•

Assegurar a desobstrução e limpeza de todos os elementos hidráulicos de
drenagem que possam ter sido afetados pelas obras de construção;

•

Proceder ao restabelecimento e recuperação paisagística da área envolvente
degradada através da reflorestação com espécies autóctones e do
restabelecimento das condições naturais de infiltração, com a descompactação e
arejamento dos solos.
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2.3.4

Caracterização das eventuais alterações do projeto de execução
relativamente ao estudo prévio ou anteprojeto, e respetiva justificação
técnica

Neste ponto apresenta-se uma síntese dos principais ajustamentos efetuados no Projeto
de Execução em relação ao Estudo Prévio. Neste contexto recomenda-se, também, a
consulta dos Desenhos e Memórias Descritivas do Projeto de Execução. De referir que
este ponto corresponde ao indicado como 2.3.1 na estrutura do Relatório Base
definido na Portaria 399/2015 de 5 de novembro.
Em fase de Projeto de Execução foram introduzidas algumas alterações ao Estudo Prévio
apresentado no EIA, de modo a dar cumprimento às exigências da DIA, bem como
decorrente de uma análise mais detalhada dos diversos aspetos do projeto, adequada à
fase de Projeto de Execução. No essencial, constata-se que o Projeto de Execução face
ao Estudo Prévio apresenta as alterações a seguir descritas:
•

As fases I e II do projeto definidas no Estudo Prévio foram reorganizadas e a
construção das células será faseada de modo a facilitar as condições de
exploração do aterro. Desta forma será possível:
− Minimizar o período entre a construção das células e a sua utilização;
− Iniciar a exploração pela célula mais próximo das instalações fabris
diminuindo o impacte visual para a estrada.

•

A drenagem das águas pluviais e lixiviados foi adaptada.

•

A capacidade e cotas da superfície basal do aterro foram mantidas relativamente
aos valores definidos no Estudo Prévio, tendo sido o relevo da cobertura final
definido de modo a diminuir o impacte visual da EN241. Assim sendo, foi
diminuída a proeminência do lado da variante.

2.3.4.1

Configuração do aterro e faseamento da construção e exploração

No Projeto de Execução agora desenvolvido o novo Aterro localiza-se no mesmo local e
ocupa a mesma área relativamente ao definido no Estudo Prévio, ou seja, no interior do
perímetro da propriedade da Celtejo, S.A. a sudeste das instalações fabris, ocupando
uma área de 4.60 ha, mas o aterro será construído de forma faseada, tendo as células as
seguintes características:
•

Célula nº1: Área 1.8 hectares

•

Célula nº2: Área 1.18 hectares

A área total das células de deposição de resíduos será de 2.98 ha apresentando um valor
da mesma ordem de grandeza do definido no Estudo Prévio (2.94 ha). Esta ligeira
alteração corresponde a uma adaptação do projeto.
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Nesta configuração existem duas células que, serão compostas cada uma por 2 alvéolos
enquanto que no Estudo Prévio, se considerava a existência de 6 alvéolos em que em
termos de exploração corresponderiam o alvéolo 1 e 2 à fase 1 e os alvéolos 3,4,5 e 6 à
fase 2.
A exploração do aterro será efetuada de forma faseada, através do enchimento
sequencial das células e dos seus alvéolos.
Preparados os alvéolos, inicia-se a deposição de resíduos de acordo com a sequência de
exploração. De salientar que a exploração preconizada para 24 anos será efetuada em 4
fases distintas, sequenciais, correspondendo cada uma ao alvéolo em exploração,
preparado por forma a poder entrar em funcionamento após atingida a capacidade
máxima da fase anterior.
A restante área será ocupada por vias de acesso, taludes exteriores à célula. Está ainda
prevista uma área adicional de 9500 m2, para ser utilizada no armazenamento de terras
em excesso e necessárias para o encerramento do aterro existente e do Novo aterro.
Para a determinação da volumetria do aterro agora em projeto de execução,
desenvolveu-se modelação tridimensional do fundo das células, bem como da cobertura
final prevista após encerramento para ambas as células com recurso a um programa de
modelação de terreno.
Assim, a volumetria obtida foi:
•

Volumetria total: 279.000 m3;

•

Volumetria da célula nº1: 186.500 m3;

•

Volumetria da célula nº2: 92.500 m3.

Atendendo a que em termos médios cerca de 10 a 15% do volume do aterro será
ocupado com camadas drenantes, coberturas provisórias caso se justifique e com criação
de acessos às plataformas, e que a cobertura final corresponde à ocupação de um
volume de 35.000 m3 (considerando 0.50 m de camada drenante e 1.00 m de solos), a
volumetria de resíduos será de cerca de 200.000 m3.
Assim, resumidamente a capacidade do aterro será:
•

Volumetria: 279.000 m3;

•

Capacidade para deposição de resíduos: 360.000 toneladas;

•

Densidade média: 1.29 ton/m3 (densidade dos resíduos 1.8 ton/m3).

Esta alteração na projeto de execução que inclui duas fases de construção com
ocorrência temporal distintas, terá como principais efeitos:
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•

Minimizar o período entre a construção das células e a sua utilização;

•

Iniciar a exploração pela célula mais próximo das instalações fabris diminuindo o
impacte visual da variante.
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2.3.4.2

Ajustamento da drenagem das águas pluviais e lixiviados

As alterações das redes de drenagem de águas lixiviantes e de águas pluviais no projeto
de execução em relação ao previsto em estudo prévio resultam da separação e alteração
das fases de exploração do aterro. Isto é, relativamente aos pontos de descarga de
águas pluviais e águas lixiviantes estes mantêm-se. A drenagem de águas pluviais no
exterior das células também se mantém. No interior das células será necessário criar
uma estação elevatória para águas pluviais e outra para águas lixiviantes por célula
(1ª fase e 2ª fase). No estudo prévio previa-se a reunião de todas as águas lixiviantes
numa única elevatória.
Em seguida sistematizam-se as alterações preconizadas para as águas pluviais e
lixiviados.
Existem fatores que influenciam a produção de lixiviados para a determinação de caudais
médios.
O valor médio diário de lixiviados em 2013 e 2014 foram respetivamente de 32.1 e 33.0
m3/dia. Para estes valores contribuíram também a precipitação sobre a lagoa de
regularização, os lixiviados produzidos pelas antigas lixeiras encerradas e o facto de os
sistemas de drenagem pluvial das vias em redor das células ser deficiente, originando
uma maior produção de lixiviados, situação que foi melhorada com a reengenharia.
O ano de 2015 (até Setembro), foi um ano atípico com baixa precipitação, pelo que os
caudais de produção de águas lixiviantes foram muito reduzidos.
Assim, de forma resumida temos valores teóricos com base nos dados de precipitação
1986-2010 e precipitação máxima mensal de Novembro de 2012 e os valores de
exploração dos últimos 3 anos resumidos no Quadro 26.
No âmbito do presente processo de AIA e de previsões de caudais afluentes à ETAR
foram definidos os seguintes caudais de águas lixiviantes, que se manterão na realização
do Projeto de Execução:
Aterro existente
•
Caudal médio diário anual: 50 m3/dia;
•
Caudal médio do mês de maior precipitação: 102 m3/dia
Novo Aterro:
•
Caudal médio diário anual: 70 m3/dia;
•
Caudal médio do mês de maior precipitação: 217 m3/dia.
Em termos de Caudais de Ponta teremos:
Aterro existente:
•
Caudal de elevação: 4 l/s;
Novo Aterro:
•
Célula nº1 e nº2: 5 l/s.
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Quadro 26 – Comparação entre valores reais Aterro existente e valores teóricos calculados
com precipitação média anual (1986-2010) e máxima mensal (novembro de 2012)
Parâmetro

2013

2014

2015

Valores Medidos Aterro Existente (1.28 ha) (*)
3

Caudal médio diário m /dia
32.1
33.0
10.3
Caudal médio diário do Mês de
102
102
48.2
3
maior precipitação m /dia
Valores Teóricos de acordo com os cálculos apresentados anteriormente
Aterro existente (1.28 ha)
3

Caudal médio diário m /dia
Caudal médio diário do Mês de
3
maior precipitação m /dia
Novo Aterro

28.5
90

Célula nº1 (1.8 ha)
3

Caudal médio diário m /dia
Caudal médio diário do Mês de
3
maior precipitação m /dia
Célula nº2 (1.18 ha)
3

Caudal médio diário m /dia
Caudal médio diário do Mês de
3
maior precipitação m /dia

38.6
126.9

25.3
83.2

(*) - Incluem também a contribuição das antigas lixeiras encerradas e a precipitação sobre a lagoa e o fato de parte da
precipitação sobre as vias de circulação no aterro existente, antes das obras de reengenharia serem conduzidas para o interior
do aterro, contribuindo como águas lixiviantes)

No novo aterro serão instalados temporizadores nos quadros elétricos das estações
elevatórias da célula nº1 e nº2 de modo a que não arranquem em simultâneo.
Tal como referido anteriormente a ETAR da Celtejo tem capacidade para tratar um caudal
de 15.000 m3/dia ou seja um caudal horário de 625 m3/h de efluentes com elevada carga
poluente. O caudal máximo de lixiviados será de 9 l/s ou seja 32.4 m3/h correspondente a
4 l/s ou seja 14.4 m3/h ao aterro existente e 5 l/s ou seja de 18 m3/h do Novo Aterro (No
Novo Aterro e atendendo à construção faseada não se prevê a necessidade de
simultaneidade das estações elevatórias - célula nº1 e nº2 pelo que serão instalados
temporizadores nos quadros elétricos).
Os valores de caudais médios diários de lixiviados do mês de maior precipitação (102
m3/dia no aterro existente e 217 m3/dia no Novo Aterro) representam no conjunto um
máximo de 2% da capacidade de tratamento da ETAR.
Se atendermos ao faseamento proposto, ou seja encerramento do Aterro Existente,
arranque e exploração da célula nº1, posterior pré-encerramento da célula nº1, arranque
e exploração da célula nº2 e encerramento final do Novo aterro, o aumento da produção
de lixiviados resultante do Novo Aterro é insignificante relativamente aos caudais
industriais. Relativamente às cargas poluentes os lixiviados apresentam uma carga muito
inferior aos efluentes industriais.
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Como salvaguarda, quer para os lixiviados, quer para o efluente industrial existem as
seguintes lagoas de regularização / emergência:
•

Lagoa de regularização Aterro Existente - volume útil de 1143 m3:

•

Lagoa de emergência à cabeça da ETAR para situações de emergência ou
necessidade de manutenção da ETAR: 4425 m3 de volume útil.

Face à proximidade entre o Novo Aterro e a ETAR onde se encontra a lagoa de
emergência de 4425 m3, não se justifica a criação de uma nova lagoa junto deste aterro.
Quadro 27 - Caudais específicos de efluente industrial da Celtejo
Ano de 2014

Caudal de
3
Efluente (m /tAD)

2015 (janeiro a
outubro)

22.2

2014 (janeiro a
dezembro)

23.1

2013

26.5

2012

28.6

2011

39.4

2010

42.3

Quadro 28 – Caudais de efluente industrial da Celtejo em 2014
Caudal de Efluente Industrial para a ETAR
Ano

3

3

3

Mensal (m )

Diário (m )

Horário (m )

Janeiro

451439

14563

607

Fevereiro

401041

14323

597

Março

452308

14591

608

Abril

427970

14266

594

Maio

448416

14465

603

Junho

436120

14537

606

Julho

447522

14436

602

Agosto

453272

14622

609

Setembro

432334

14411

600

Outubro *

386096

12455

519

Novembro

439806

14660

611

Dezembro

437444

14111

588

Médio

434481

14287

595

Máximo

453272

14660

611

(*) Paragem Anual
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Quadro 29 – Caudais de Efluentes Industrial da Celtejo em 2015
Caudal de Efluente Industrial
para a ETAR
Ano

2.3.4.3

Mensal
3
(m )

Diário
3
(m )

Horário
3
(m )

Janeiro

442824

14285

595

Fevereiro

393980

14071

586

Março

447570

14438

602

Abril

424926

14164

590

Maio

450484

14532

605

Junho

435014

14500

604

Julho

436298

14074

586

Agosto

451226

14556

606

Setembro

437312

14577

607

Outubro

447820

14446

602

Médio

436745

14364

599

Máximo

451226

14577

607

Mínimo

393980

14071

586

A capacidade e cotas da superfície basal do aterro mantiveram-se. O
relevo da cobertura final foi definido de modo a diminuir o impacte visual
da EN241

Foi diminuída a proeminência do lado da variante e do lado das instalações de apoio não
sendo por isso ultrapassados os 15.00 m. Tal como se pode verificar pela análise dos
perfis, desenhos D.1, E2 e E3.
Da análise dos perfis transversais previstos para o aterro verifica-se que na célula 2 que
se encontra mais próximo da EN241 o valor máximo do aterro será de 10,87 m no perfil
F-F’ (desenho E.3).
No que se refere aos perfis longitudinais verifica-se que no perfil B-B’ ocorre uma altura
do aterro de 15,32 m no ponto 0+140. De referir que este valor se refere à célula 1.
Constata-se pela análise deste mesmo perfil que após o ponto 0+160 a altura do aterro
decresce significativamente.
Verifica-se assim, que a altura de 15,00 m só é abrangida num ponto mais afastado da
estrada pelo que se constituíra uma colina mais suave conseguindo-se assim uma
redução do impacte para os observadores.
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86 . 46
86 . 59
86 . 44
86 . 18

85 . 65

86 . 17

84 . 87

84 . 19

85 . 52

84 . 52
84 . 80
84 . 48

84 . 08
84 . 96

84 . 80

85 . 16
85 . 14

85 . 50

84 . 47
85 . 62
84 . 41

84 . 35

85 . 52

84 . 77
84 . 78

83 . 15

85 . 16

84 . 97

83 . 65

85 . 31
85 . 31

85 . 14

84 . 97

84 . 70

84 . 74

84 . 95
85 . 08

83 . 02
01

85 . 02

83 . 91

84 . 89
84 . 93
84 . 82
84 . 92

83 . 42
85 . 11
84 . 78
84 . 34
83 . 76

X

81 . 99

X

X

82 . 04
81 . 70

82 . 96

X

83 . 60
84 . 30

81 . 95

81 . 61

X

X
81 . 40

92 . 62

89 . 34

91 . 73

101 . 26

94 . 20

89 . 12

90 . 92

84 . 93
89 . 30
88 . 37
89 . 93

90
.0

89 . 25

89 . 47
89 . 62
87 . 87

93 . 87

90 . 18

91 . 08

94 . 06

95 . 23

JC

96 . 32

91 . 30
94 . 07
94 . 39

BI

85 . 30
84 . 86
84 . 98
86 . 06

88 . 27
92 . 01

94
40
94 .. 36

X

90.50

84 . 7884 . 76

88 . 37
85 . 65
92 . 09

94 . 37 92 . 73

84 . 68

89 . 81

92 . 63

92.50
97 . 19

87 . 80

94 . 93
44 . 97

91 . 72

87 . 14

X

X

96.00
91.50

95 . 30

V1
106 . 48

1

VS

95 . 36
97 . 80

99.00

96 . 80
95 . 81

91.50

6

12

92.50

88 . 46
87 . 42

90 . 29

89 . 01

89 . 70

88 . 99

88 . 40

90
.0
90 . 20

89 . 84
89 . 49

90 . 74

90 . 67

90 . 91

92 . 86

91 . 17

92 . 79

95 . 84

X

N1
5P

DN

88 . 20

92 . 36

96 . 38

106 . 50

91 . 14

92 . 11

93 . 07

96 . 65

94.00

106 . 39

91 . 76

95.0

V6

102 . 43

AD
PE

90.0

93 . 02
96 . 43

106.40

86 . 37
88 . 79

89 . 40

BI

100 . 77

92 . 57

95 . 99

90.00

JC

X

106 . 40

97 . 47

97.00

91 . 89

FASE 2

97 . 75

100.00

X

X

X

87 . 99
86 . 83

104.00

106 . 21

89 . 36

87 . 15

94 . 88

99 . 64

100 . 33

105 . 37

85 . 98

92.5

105 . 22

87 . 57

86 . 22

97.5

99 . 07

87 . 25

86 . 53

88 . 20

90 . 43

92 . 42
97 . 45

103 . 51

85 . 52

85 . 25

94 . 40
95 . 60

97 . 44

103 . 40

85 . 03
85 . 76

86 . 25

99 . 94

103 . 26

103 . 34
104 . 64
104 . 40
103 . 20

85 . 53

90 . 49

BI

95 . 24

91 . 04

94 . 28

95.00

87 . 05

91 . 46

91 . 41

95 . 36

88 . 68
88 . 91

94 . 30

95 . 78

95 . 73

BI

86 . 01

90 . 41
90 . 20

94 . 16

95 . 16

X

84 . 81

93 . 68

93.50

96 . 79

102 . 98
101 . 92
103 . 18
102 . 42
103 . 87
103 . 64
103 . 10
103 . 14

86 . 64

88 . 52

95 . 06
94 . 78

96 . 77

85 . 64

88 . 58

X

89.00
94 . 98

95 . 34

95 . 75

100 . 65

X

87 . 00

87 . 22
88 . 42
90 . 46
93 . 55

96 . 36
96 . 43

96 . 79

96 . 38

85 . 38

89 . 26

93 . 72

95 . 00

96 . 68

96 . 24

X

88 . 41

93 . 68

90 . 07

83 . 81

86 . 16

88 . 85
88 . 67

93 . 63

89 . 04
89 . 05

89 . 37

85 . 93

87 . 19

86 . 50

90 . 04

94 .. 80
94

96 . 17

101 . 63
101 . 43
101 . 43

104 . 27

92 . 88

X

X

93 . 31

95 . 18

100.00

88 . 29

89 . 40
89 . 42

96 . 34

100 . 21 97 . 78

92 . 19

92.50

85 . 92
87 . 25

86 . 68

94 . 77

98 . 12
100 . 02

87 . 22

87.5

93 . 54

96 . 54

101 . 31

101 . 54

VS

89 . 16
90 . 80

95 . 99

96 . 44

96 . 06

86 . 02

X

89 . 76

83 . 67 84 . 05

85 . 85

85 . 79

JC

87 . 85

93 . 55

93 . 72

94 . 20

96 . 24

85 . 64

85 . 66

86 . 24

91 . 32
88 . 82

94 . 65
93 . 29

92 . 00

83 . 58

85 . 34

83 . 76

87 . 01

89 . 49

90 . 69

93 . 05
93 . 08

93 . 17

89 . 81

84 . 90

84 . 60

87 . 46

91 . 54

93 . 77

92 . 79

96.00

82 . 99

85 . 13
84 . 66

83 . 64

85.0

85 . 67

87 . 96

85.0

92 . 64

V9

83 . 90

X

89 . 03

82 . 49

87.5

91 . 48

90 . 94

X

X

91 . 52
91 . 71
91 . 85

84 . 37

89 . 75

93 . 65

97 . 70

98 . 03

97 . 78

88 . 30

89 . 35

89 . 77

96 . 33
100 . 33

84 . 19
87 . 37

91 . 13
86 . 02

97 . 51

100 . 98
100 . 15
97 . 61

87 . 51

88 . 59

92 . 41

83 . 91

82 . 35

83 . 23

85 . 93

V7

88 . 33

89 . 34

92 . 20

81 . 68
82 . 23

83 . 22

83 . 57

88 . 94

92 . 65

83 . 94

82 . 28

86 . 92

89 . 99

80 . 84

81 . 86

82 . 23

82 . 29

83 . 30

90 . 51

87 . 77
87 . 95
88 . 14

82 . 07
82 . 29

83 . 31

84 . 07

91 . 62
95 . 62

83 . 81
80 . 32

80 . 48

81 . 20

81 . 76

85 . 71

89 . 71

87 . 45

T

X

84 . 39

83 . 99

80 . 64
80 . 73

81 . 84

.5

85 . 44

85 . 10

88 . 53

97 . 00

81 . 01
81 . 95

82 . 12

82

83 . 89

86 . 18

85 . 53

87 . 00

84 . 35

83 . 61

83 . 86

83 . 63

85 . 75

87 . 58

83 . 96
83 . 72

81 . 28
81 . 34
80 . 88

80 . 92

81 . 76
83 . 93

83 . 64

86 . 53

94 . 47

VALA

81 . 75
81 . 61

83 . 41
83 . 48

84 . 68

84 . 64

95 . 80

81 . 79

X

86 . 27

81 . 04
81 . 66
81 . 44
81 . 00

81 . 00

81 . 92

81 . 99

82 . 15

83 . 58

84 . 92

87 . 07

82 . 04

X

92 . 14
94 . 51

X

87 . 66

X

X

X

87 . 23

88 . 48

X

89 . 03
90 . 83

X

88 . 85
90 . 32
92 . 96
94 . 77

84 . 47

80 . 87

80 . 94
81 . 26
82 . 47

82 . 71

83 . 30

83 . 77

84 . 10

X

95 . 23

84 . 20

X

X

X

X

84 . 95
85 . 67
86 . 23

83 . 53

X

94 . 38
88 . 19

X

83 . 87

X

84 . 27

81 . 57

81 . 19
81 . 53

X

84 . 86

81 . 35
81 . 68

X

X

85 . 65

86 . 41

89 . 16
15

81 . 10

81 . 13
81 . 66

X

83 . 02

83 . 65

PE

81 . 60

83 . 75

84 . 88
84 . 24

93 . 65

83 . 92

81 . 27

81 . 73

83 . 58

85 . 35
85 . 54

94 . 74

X

82 . 86

81 . 64

VALA

81 . 42

81 . 74

84 . 20

X

81 . 57

81 . 90

83 . 74

X

81 . 82
82 . 08

84 . 95

92 . 85

93 . 38

92 . 93

95 . 75

93.50

94 . 29
95 . 36

VS

94 . 03

106.40

X

V2

V8
93.00

94 . 25
94 . 40
94 . 00

AD
PE

100.00
94 . 24

94 . 18

0P
20

96.50

FASE 2

6

N1

2

X

DN

FASE 1
2

99.50

93 . 89

BI

93 . 65

FASE 1

93 . 99

94 . 20

1

X

98.50

94.00

95.00

94 . 26
93 . 45

96.00

X

93 . 83

93 . 61
94 . 08

V3

94 . 56

X
99.50

106 . 35

100.00

94 . 92

100.50

106 . 26

94 . 18

96.50

95 . 46

94 . 46

95 . 27

X
95 . 95

96 . 30

106 . 34

94 . 51

BI

106 . 27

94 . 17

94 . 84

95 . 27
95 . 63

V4
VS

106 . 24

BI

98.00
99.25

106.00

106 . 23

97 . 05

106 . 31

6

N1
0P
20

106 . 24
106 . 33

AD
PE

106 . 17

X

106 . 25
106 . 35

106 . 29

99.00
98.00

DN

97 . 44

105 . 58

99.00

104 . 38
104 . 41

105 . 47

104 . 74

106 . 27

102 . 60

103 . 24

102.5

105 . 40
105 . 61

102 . 39

102 . 52

104 . 65

104.00

106.00
106 . 28

105 . 87

104 . 88

105 . 92
105 . 90

102 . 05

95 . 86

101 . 67

101 . 63

101.30
101 . 77

101 . 27

101 . 51

101 . 59

X

X

101 . 96

101 . 49

100 . 40

104 . 61
105 . 67

96 . 17

97.00

101 . 95

101 . 69

101 . 16
101 . 09 101.00

105 . 25

X

102 . 15

101 . 94

101 . 26
104 . 66
105 . 11

95 . 52

96 . 20

BI

105 . 32
105 . 68

95 . 96

102 . 32

102 . 02

102 . 28

104 . 55

105 . 52

95 . 97

96 . 09

X

106 . 31

94 . 72
94 . 60

96 . 21

104 . 73
105 . 06

105 . 83

106 . 17

96 . 47

95 . 84

X

105 . 28

X

105 . 50

Legenda:

95 . 69
97 . 00

96 . 13
104 . 07

106 . 31

94 . 91

97 . 40
104 . 33
104 . 82

106 . 17

94 . 95

97 . 35

97.50

105 . 49

104 . 86
106 . 39

95 . 20

95 . 06

97 . 38

106 . 34

95
95 .. 58
57
96 . 10

94 . 74

101.50

X

106 . 49

105 . 53
104 . 02
104 . 00

106 . 34

96 . 66

96 . 74

X

106 . 23

94 . 79

96 . 14

X

106 . 24

99 . 69

105 . 00

95 . 72

96 . 00

98 . 92

X

95 . 43

X

95 . 38

X

0

0

105.

X

93 . 93

50m

X

105 . 06

94 . 02
94 . 22

104 . 31

93 . 60

93 . 91

94 . 04

X

105 . 23
105 . 16

93 . 74
95 . 07

X

X

X

95 . 65

96 . 73
95 . 86

94 . 83
93 . 54

94 . 45

104 . 56
105 . 13

93 . 98
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104 . 90

X

105 . 21

97 . 04

105 . 46

105 . 88

20

94 . 13
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95 . 25

105 . 34

106 . 80
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94 . 89

95 . 64

106 . 50
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106 . 34
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94 . 28

94 . 04
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97 . 40
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94 . 44
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104 . 41
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106 . 83

94 . 66

94 . 73

96 . 86

98 . 54

105 . 22

X

106 . 87

95 . 09

V5

95 . 79

X
105 . 53
106 . 00

106 . 71

104 . 48

104 . 98

105 . 09

95 . 75

96 . 59

96 . 76

98 . 02
98 . 35

X

X

99 . 35
106 . 02

X

X
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105 . 00

X
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105 . 51
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Quadro 30 – Síntese das Alterações Introduzidas no Projeto de Execução e Respetiva Justificação
INTERVENÇÕES

Configuração do aterro e faseamento
da construção e exploração

A drenagem das águas pluviais e
lixiviados foi adaptada

O relevo da cobertura final foi definido
de modo a diminuir o impacte visual da
EN241.
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ALTERAÇÃO
Adaptação das fases de construção e de exploração do aterro com
a inclusão de duas fases de construção distintas No Estudo prévio
estava definida uma configuração com uma única célula mas
dividida em 6 alvéolos. Estava previsto que a exploração fosse
faseada e dividida em duas fases em que na fase 1 seriam
explorados os alvéolos 1 e 2 e na fase 2 os alvéolos 3,4,5 e 6. No
Projeto agora elaborado existem 2 células cada uma com 2
alvéolos verificando-se que a 1º fase corresponderá á célula mais
próxima da unidade fabril e mais afastada da via rodoviária com o
intuito de dar conformidade às disposições da DIA
As alterações das redes de drenagem de águas lixiviantes e de
águas pluviais no projeto de execução em relação ao previsto em
estudo prévio resultam da separação e alteração das fases de
exploração do aterro. Relativamente aos pontos de descarga de
águas pluviais e águas lixiviantes estes mantêm-se. A drenagem de
águas pluviais no exterior das células também se mantém. No
interior das células será necessários criar uma estação elevatória
para águas pluviais e outra para águas lixiviantes por célula (1ª
fase e 2ª fase). No estudo prévio previa-se a reunião de todas as
águas lixiviantes numa única elevatória.
A capacidade e cotas da superfície basal do aterro, foram mantidas
mas foi diminuída a proeminência do lado da variante e do lado das
instalações de apoio não tendo sido ultrapassados os 15.00 m.
Verifica-se inclusivamente na célula mais próxima da EN que a
altura mais alta corresponderá a cerca de 12,30 m.

JUSTIFICAÇÃO DA ALTERAÇÃO

•
•

Minimizar o período entre a construção das células e a sua utilização
Iniciar a exploração pela célula mais próximo das instalações fabris
diminuindo o impacte visual da variante.

•

Esta alteração foi preconizada no sentido de dar cumprimento à DIA.

•

Esta alteração foi preconizada no sentido de dar cumprimento a algumas
condicionantes da DIA, mais concretamente no ponto 7 alínea e) e f).
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2.3.5

Apresentação da programação temporal do projeto, com referência às
diferentes etapas da fase de construção (designadamente, da preparação
da obra, sua execução e fase final da obra), bem como da fase de
exploração e, se relevante, da fase de desativação

Este ponto corresponde ao ponto 2.3.2 constante da estrutura definida na Portaria
399/2015 de 5 de novembro, mais concretamente no anexo X.ii para o Relatório Base.
O plano de exploração do aterro terá como objetivo definir com clareza os métodos de
construção a utilizar, o faseamento da construção, os processos de operação, funções do
pessoal, regras de controlo de qualidade, esquema de enchimento, selagens intermédias
e finais, cálculos de estabilidade dos taludes e outros aspetos que assegurem o bom
funcionamento do Aterro. O plano de exploração poderá ser ajustado ao longo da
exploração, sempre com conhecimento da Entidade Licenciadora.
A exploração de aterro deve cumprir algumas regras para que seja assegurado o fim para
o qual é projetado, isto é, para poder ser considerado sanitariamente correto o destino
final dos resíduos.
Em seguida, apresentam-se algumas das diretrizes referentes ao plano de exploração do
aterro, incluindo a fase de construção, esquemas de enchimento, selagens intermédias e
finais, bem como o cálculo de estabilidade dos taludes e o respetivo Cronograma de
Execução das várias intervenções que integram a construção e exploração do aterro.

2.3.5.1
2.3.5.1.1

Construção do aterro
Considerações gerais

A implantação das células de deposição de resíduos deverá respeitar dentro do possível
as peças escritas e desenhadas do projeto, bem como o faseamento proposto, quer para
a construção das células, quer para a exploração dos alvéolos.
A modelação proposta envolve a escavação de taludes com inclinação H:V (2.5:1) e a
realização de aterros também com taludes H:V (2.5:1), quando se trata-se de taludes
para o interior das células e taludes com uma inclinação H:V (2.0:1) nos taludes das vias
de circulação externas.
A implantação da obra deverá respeitar a construção de vias de acesso em redor das
células, a criação de zonas de amarração dos sistemas de impermeabilização e de
septos para divisão das células em alvéolos.
A modelação das células teve em conta o declive do terreno natural, as necessidades de
garantir uma boa drenagem do fundo dos alvéolos, com inclinações mínimas de acordo
com o Decreto-Lei nº183/2009 de 2%, a natureza dos solos, a construção faseada tal
como solicitado pelas Entidades, a divisão das células em alvéolos de modo a melhorar a
exploração da célula com redução do volume de lixiviados.
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As terras sobrantes da construção da célula nº1 serão usadas parte na cobertura final do
aterro existente e as restantes serão armazenadas para o encerramento do Novo Aterro.
Aquando da construção da célula nº2, parte das terras serão usadas na cobertura
provisória da célula nº1 e as restantes serão armazenadas por forma a serem usadas no
encerramento final do aterro.

2.3.5.1.2

Selagem inferior

O esquema de selagem inferior e o modo da sua aplicação consta da alínea e) e do
desenho apresentado nas peças desenhadas do projeto de execução.
Em termos construtivos aconselha-se que o geotêxtil a aplicar sobre a camada drenante
no fundo e nos taludes, seja só efetuada aquando do início da exploração desse alvéolo,
para evitar os efeitos destruidores da intempérie e dos raios UV enquanto o alvéolo
aguarda o seu tempo de operacionalidade.

2.3.5.1.3

Drenagem das águas pluviais e lixiviados

Os sistemas de drenagem devem de ser construídos de acordo com o exposto da
memória descritiva do Projeto de Execução e respeitar o constante nas peças
desenhadas. A interligação entre alvéolos só será realizada aquando da passagem da
deposição de resíduos dum alvéolo para o outro.
A execução faseada do projeto permite a minimização entre o período entre a construção
das células e a sua utilização.
Com o objetivo de não sobrecarregar a ETAR, a células serão dividida em alvéolos, que
impedem a passagem de águas pluviais entre alvéolos não explorados para alvéolos em
exploração.

2.3.5.1.4

Faseamento da construção

Relativamente à fase de construção será uma obra muito simples que envolve apenas
máquinas de movimentação de terras, colocação de sistemas de impermeabilização,
implantação de infraestruturas (drenagem de águas pluviais, lixiviados, rede de
abastecimento de água, rede elétrica) e pavimentação de vias de acesso. Será possível,
criar acessos restritos à obra sem que interfiram com o funcionamento das instalações
fabris.
A fase de construção do aterro quer da fase 1 quer da fase 2 terá uma duração média de
cerca de 40 semanas, tal como se pode verificar pela análise do cronograma
apresentado em seguida.

RECAPE do Projeto do Novo Aterro da Celtejo
Volume II – Relatório Base
Dezembro 2015
Rev.00

83

Em seguida apresenta-se o Cronograma de Execução das várias intervenções que
integram a construção do aterro.

2.3.5.2

Sequência da exploração do Aterro

A exploração do aterro será efetuada de forma faseada, através do enchimento
sequencial das células e dos seus alvéolos.
Preparados os alvéolos, inicia-se a deposição de resíduos de acordo com a sequência de
exploração. De salientar que a exploração preconizada para 24 anos será efetuada em 4
fases distintas, sequenciais, correspondendo cada uma ao alvéolo em exploração,
preparado por forma a poder entrar em funcionamento após atingida a capacidade
máxima da fase anterior.

2.3.5.3

Resíduos a depositar

Os resíduos a depositar deverão respeitar o constante no Decreto-Lei nº183/2009 de 10
de Agosto, o referido na alínea c) da Memória Descritiva do Projeto de Execução.
Assim, os resíduos só são encaminhados para a zona de deposição depois de cumpridos
todos os níveis de verificação e todos os critérios de aceitação.
No arranque da exploração de cada um dos alvéolos são necessários cuidados especiais
para a proteção do sistema de impermeabilização. As primeiras descargas das viaturas
de transporte de resíduos serão efetuadas junto às rampas de acesso aos alvéolos sem
que as viaturas circulem sobre a camada drenante com equipamento de movimentação.
Aconselha-se a criação de células de deposição com 1.50 a 2.00 m de espessura, que se
desenvolverão progressivamente a partir da rampa de acesso ao alvéolo. Esta forma de
exploração garante que, quer a viatura de transporte de resíduos, quer o equipamento de
movimentação e compactação dos resíduos, não circulam nunca diretamente sobre a
camada drenante, servindo esta camada de resíduos inicial como almofada de proteção
mecânica do sistema de impermeabilização do aterro.
O acesso ao alvéolo nº2 será efetuada a partir do alvéolo nº1, devendo ser efetuadas
descargas de resíduos de modo a preparar uma rampa de acesso ao fundo do alvéolo e
inicial a construção de células de 1.5 a 2.0 m de altura de acordo com o referido
anteriormente.
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Cronograma de Execução das Várias Intervenções

ID

Atividade

1
1.1
1.2
1.3
2

ESTALEIRO
Montagem de estaleiro
Exploração e conservação do estaleiro
Desmontagem de estaleiro
TRABALHOS PRELIMINARES
Monitorização águas Subterrâneas e
Superficiais
Desmatação, Decapagem e Limpeza do
terreno
Piquetagem e implantação geral da obra
MOVIMENTO DE TERRAS
Escavação e aterro para implantação das
vias e da célula de desposição de resíduos

2.1
2.2
2.3
3
3.1
3.2

3.3

4
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
5
5.1
5.2
5.3
6
6.1
6.2
6.3
6.4
6.5
7
7.1
7.2
8

Regularização e nivelamento do fundo da
célula, taludes, banquetas, rampa e septos
Aplicação no fundo, banquetas, septos e
taludes de camada de terras selecionadas,
com baixa permeabilidade, com 0,50 m de
espessura
SISTEMA DE IMPERMEABILIZAÇÃO E
DRENAGEM
Execução de valas de ancoragem e de
drenagem
Aplicação de sistemas de
impermeabilização
Aplicação de drenos e de caixas no interior
da célula
Aplicação de camada drenante
Construção de estações elevatórias de
pluviais e de águas lixiviantes no interior do
aterro
Construção de conduta elevatória
DRENAGEM PLUVIAL
Construção de valetas
Construção de coletores e caixas de visita
Construção de ponto de descarga
INFRAESTRUTURAS
Rede de abastecimento de água
Rede electrica, quadros, alimentações,
iluminação e comando
Pavimentação dos arruamentos
Arranjos exteriores e integração
paisagística
Vedação
EQUIPAMENTO
Equipamento electromecânico
(fornecimento e montagem de
equipamento)
Ensaios
COMPILAÇÃO DA OBRA E TELAS
FINAIS

Duração S1
(Semanas)
40
4
32
3
5
2
2
1
20
12
5

7

9
3
9
4
5
3
2
8
4
4
2
7
2
3
3
3
3
4
3
1
40

S2

S3

S4

S5

S6

S7

S8

S9

S10 S11 S12 S13 S14 S15 S16 S17 S18 S19 S20 S21 S22 S23 S24 S25 S26 S27

S28 S29 S30 S31 S32 S33 S34 S35 S36 S37 S38 S39 S40

2.3.5.4

Esquemas de enchimento

O esquema de enchimento do aterro será o seguinte:
•

•

2.3.5.5

Célula nº1:
−

Alvéolo nº1;

−

Alvéolo nº2;

−

Encerramento provisório da célula nº1;

Célula nº2:
−

Alvéolo nº1;

−

Alvéolo nº2;

−

Encerramento final do aterro.

Estabilização de taludes

No enchimento dos alvéolos, preconiza-se a utilização de inclinações máximas de 1V:2H,
a nível de socalcos a realizar, de modo a permitir a estabilidade da massa de resíduos,
evitando situações futuras de escorregamento ou deslizamento na fase de exploração e
pós-encerramento. Preconiza-se igualmente a realização de banqueta intermédia a cerca
de 5.00 m de altura. No topo as inclinações previstas são da ordem de 2 % para facilitar a
drenagem da cúpula das células.
As zonas que atingirem as suas cotas finais serão sujeitas a uma cobertura temporária
que impeça o mais possível a penetração de águas pluviais, seguindo-se a final após um
período de assentamento de aproximadamente um ano.

2.3.5.6

Drenagem do biogás

Face ao tipo de resíduos a produção de biogás deverá ser mínima no entanto, a
drenagem dos gases produzidos nos alvéolos será efetuada através de poços (ver alínea
g) da Memória Descritiva e planta das peças desenhadas), com uma área de influência
de 70 m de diâmetro, os quais serão executados gradualmente conforme esquema
apresentado nas peças desenhadas e descrito no projeto.
Os poços deverão ser executados deste da base do aterro, assentes sobre material
argiloso para não se efetuar a subida de lixiviados, sendo constituídos por brita não
calcária de granulometria grossa envolvente de condutas verticais ranhuradas em PEAD
DN160.
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2.3.5.7

Selagem final e integração paisagística

Quando parte de um alvéolo atingir as suas cotas finais, este será coberto com as
camadas de selagem final. O Decreto-lei nº183/2009 de 10 de Agosto, requer que o
esquema de selagem final de aterros de resíduos industriais não perigosos tenha a
seguinte estrutura:
•

Camada drenante de gases (apenas se justificar);

•

Camada drenante impermeável (por exemplo argila ou bentonite), para evitar
infiltração das águas pluviais incidentes;

•

Camada drenante >0.50 m;

•

Cobertura final com material terroso com espessura >1.0 m.

Deste modo propõe-se que a selagem final dos alvéolos tenha a seguinte estrutura:
•

Camada de solos ou resíduos seleccionados com 0.20 m de espessura;

•

Geocompósito bentonítico ou geomembrana em PEAD;

•

Camada de brita com 0.50 m para drenagem do solo;

•

Camada de terra selecionadas com espessura de 0.70 m;

•

Camada de terra vegetal com 0.30 m;

•

Plantação de prado de sequeiro de acordo com o Plano de Integração e
Recuperação Paisagística (PIRP).

Nos taludes a camada mineral drenante será substituída por camada drenante sintético
(georede entre dois geotêxteis) e por trincheiras drenantes de brita.
A implantação da selagem final, bem como o pormenor da sua execução constam nas
peças desenhadas. O RECAPE inclui o Projeto de Integração e Recuperação
Paisagística (PIRP), pelo que no Plano de Exploração constam todas as medidas
definidas no âmbito do PIRP e resultante da apreciação do RECAPE. Este estudo
complementar está incluído no Anexo 7 dos Anexos Técnicos do presente relatório.

2.3.5.8

Volume de encaixe e vida útil

O Novo aterro tem um volume total de encaixe de 279.000 m3, correspondente a um
volume útil de cerca de 200.000 m3 e uma capacidade para depositar 360.000 toneladas
de resíduos.
As células nº1 e nº2, tem uma capacidade respetiva de 186.500 m3 e de 92.500 m3.
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Assim, a célula nº1 terá uma vida útil de 16 anos e a célula nº2 de 8 anos, admitindo uma
deposição máxima anual de 15.000 toneladas.
A vida útil esperada para o novo aterro é assim de 24 anos.

2.4

Conformidade do Projeto de Execução com a DIA

Neste ponto, e no sentido de verificar a conformidade ambiental do Projeto de Execução
do Novo Aterro da Celtejo com a DIA, foi efetuada uma análise sistemática e exaustiva do
projeto e analisada cada decisão emitida na DIA de forma a comprovar a conformidade
do projeto perante as mesmas.
A metodologia seguida teve como objetivo a dar resposta às solicitações contantes da
portaria 399/2015 de 5 de novembro, mais especificamente das disposições constantes
do Módulo X.ii do ponto 2.4, bem como da justificação pela ordem apresentada na DIA,
de cada uma das recomendações definidas no referido documento. Nos casos em que tal
se justifica são apresentados em anexo os relatórios dos estudos efetuados no âmbito de
cada recomendação (volume dos Anexos Técnicos).

2.4.1
2.4.1.1

Demonstração do cumprimento dos termos e condições fixados na DIA
fundamentada nos seguintes elementos
Verificação da compatibilidade do projeto de execução com os
instrumentos de gestão territorial (IGT), servidões e restrições de utilidade
pública e de outros instrumentos relevantes;

Na área do projeto estão em vigor os seguintes instrumentos de planeamento e gestão
territorial:
Instrumentos de Âmbito Nacional
•

Programa Nacional da Política de Ordenamento do Território (PNPOT), aprovado
pela Lei n.º 58/2007, de 4 de setembro;

•

Plano Setorial Rede Natura 2000 (PSRN 2000);

•

O Plano de Gestão das Bacias Hidrográficas que integram a região hidrográfica 5
(RH5), PGBH do Tejo, aprovado Resolução do Conselho de Ministros (RCM) n.º
16-F/2013.

Instrumentos de Âmbito Regional
• Plano Regional de Ordenamento Florestal (PROF) do Centro Litoral, aprovado pelo
DR 11/2006, de 21 de Julho e suspenso parcialmente pela Portaria 78/2013 de 19
de Fevereiro.
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• Plano Regional de Ordenamento Território (PROT) da Região Centro. A decisão de
elaboração do Plano Regional de Ordenamento do Território do Centro (PROT
Centro) foi determinada pela Resolução do Conselho de Ministros n.º 31/2006, de
23 de Março. Atualmente o PROT Centro está em fase de proposta de plano.
Instrumentos de Âmbito Municipal
• Aprovação da 1.ª Revisão do Plano Diretor Municipal de Vila Velha de Ródão,
através do Aviso n.º 13372/2015 de 16 de Novembro.
• Plano de Urbanização de Vila Velha de Rodão revisto pela RCM 29/98 de 19 de
Fevereiro e Alterado pelo Aviso 27364/2008 de 14 de Novembro.
Conforme demonstrado no EIA realizado anteriormente, o projeto enquadra-se nos
instrumentos de gestão territorial em vigor.
Ainda assim importa salientar que na área da envolvente do projeto observam-se as
seguintes restrições e servidões, sendo no entanto de referir que não se verifica a
afetação de nenhuma delas:
•

Reserva Ecológica Nacional Decreto-lei nº 239/2012 de 2 de Novembro.
Posteriormente ainda foi publicada a Portaria nº 419/2012 de 20 de Dezembro,
com a definição das condições e requisitos a que ficam sujeitos os usos e ações
referidos nos nº 2 e 3 do artigo nº 20º do Decreto-Lei nº 239/2012. A reserva
Ecológica do Município de Vila Velha de Rodão foi definida através da Portaria nº
1038/93 de 16 de Outubro. O local selecionado não está classificado como REN.

•

Reserva Agrícola Nacional, pelo Decreto-lei nº 73/2009 de 31 de Março. A reserva
Agrícola do Município de Vila Velha de Rodão foi definida através da Portaria nº
187/93 de 17 de Fevereiro. O local selecionado não está classificado como RAN.

•

Espaços Agrícolas. Os espaços pertencentes a esta classe são aqueles que
possuem características mais adequadas às atividades agrícolas, ou que possam
vir a adquiri-las, e encontram-se identificados na carta de ordenamento.

Aquando da Realização do EIA do projeto em causa, a área de área de expansão
proposta para o novo aterro de resíduos industriais não perigosos, estava na sua
totalidade integrada sobre Espaços de uso predominantemente agrícola, tendo na
referido processo sido apresentada uma declaração da Câmara Municipal de Vila Velha
de Rodão que referia que estava em curso uma revisão do PDM de Vila Velha de Ródão,
contemplando, entre outras, a reclassificação destes terrenos, da propriedade da Celtejo,
como “Espaço de Atividades Económicas”.
Durante a realização do presente procedimento verificou-se a publicação a 16 de
Novembro através do Aviso n.º 13372/2015 da Aprovação da 1.ª Revisão do Plano
Diretor Municipal de Vila Velha de Ródão.
Constata-se que de acordo com o PDM presentemente em vigor a área de expansão
proposta para o novo aterro de resíduos industriais não perigosos recai na sua totalidade
sobre Espaços de Atividades económicas, de acordo com as plantas que se anexam.
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Tal como referido no regulamento do PDM, mais concretamente na Sub-Secção III Espaços de Atividades Económicas, no artigo 53º do Regulamento do PDM “1. Os
Espaços de atividades económicas destinam-se à instalação preferencial de atividades
industriais e empresariais, bem como outras com funções complementares.
2. Estes espaços correspondem às áreas industriais presentes no perímetro urbano de
Vila Velha de Ródão e a uma área existente em Fratel.”
O artigo 54º referente às Ocupações e utilizações desta classe de espaços define que:
•

“1. Nestes espaços são admitidos estabelecimentos industriais, atividades
empresariais, de armazenagem e logísticas, atividades relativas a operações de
gestão de resíduos, bem como comércio, serviços, estabelecimentos hoteleiros,
equipamentos e espaços verdes de utilização coletiva.

•

Sem prejuízo de legislação em vigor, a instalação de novos estabelecimentos
industriais fica obrigada a salvaguardar o bem-estar e qualidade de vida da
população, considerando, nomeadamente, os impactes negativos decorrentes da
emissão de efluentes líquidos ou gasosos, ou de níveis de ruído considerados
incompatíveis com a função habitacional envolvente.”

Assim sendo é possível verificar que, o projeto em apreço se encontra em conformidade
com as disposições e restrições definidas nos instrumentos de gestão territorial em vigor
para a área em estudo.

2.4.1.2

Indicação das entidades contactadas com competência na apreciação do
projeto e apresentação de quadro resumo da informação e dos aspetos
relevantes decorrentes desses contactos, devendo a correspondência
trocada ser apresentada em anexo

No quadro seguinte, apresenta-se uma síntese das entidades contatadas no âmbito do
Estudo de Impacte Ambiental com a indicação dos elementos solicitados e recebidos de
cada uma das entidades.
As cartas enviadas e respetivas respostas são incluídas nos Anexos Técnicos do
presente volume, mais concretamente no Anexo 2.
Durante o desenvolvimento do projeto de execução não se verificou a necessidade de
contatar nenhumas destas entidades por se considerar que as informações fornecidas
pelas mesmas, tinham sido claras relativamente aos aspetos a considerar no
desenvolvimento do projeto de execução. No entanto, dado que se estava a aguardar a
publicação da Revisão do PDM efetuaram-se contatos com a Câmara Municipal de Vila
Velha de Rodão. Dado que, já tinham sido estabelecidos contatos prévios com a referida
entidade, os mesmos foram assegurados de forma eficaz no presente desenvolvimento
do trabalho, sem ser necessários enviar novamente informações por escrito, no âmbito
do referido procedimento.
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Quadro 31 – Síntese da Consulta a Entidades
Correspondência Enviada

Correspondência Recebida

Entidade

Endereço

APA
Agência Portuguesa do Ambiente

Rua da Murgueira, 9/9A –
Zambujal - Ap. 7585
2610-124 AMADORA

CCDR Centro
Comissão
de
Coordenação
e Rua Bernardim Ribeiro, 80
Desenvolvimento Regional do Centro do 3000-069 COIMBRA
Centro
Câmara Municipal de Vila
Velha de Ródão
Câmara Municipal de Vila Velha de Rodão Rua de Santana
6030-230 VILA VELHA DE
RÓDÃO
DGADR
Direção
Geral
de
Desenvolvimento Rural

Agricultura

Av. Afonso Costa, 3
e
1949-002 LISBOA

DGEG
Direção Geral de Energia e Geologia

Av. 5 de Outubro nº 87
1069-039 LISBOA

DGPN – Direção Geral do Património
Nacional
DRC-Centro
Direção Regional de Cultura do Centro

Palácio Nacional da Ajuda
1349-021 LISBOA
Rua Olímpio Nicolau
3000-303 COIMBRA

Rua de Santa Marta, 55
1169-230 LISBOA

ICNF

LNEG
Laboratório
Geologia

Nacional

REN Gasodutos

100

de

Energia

e

Estrada da Portela, Bairro do
Zambujal, Alfragide
Apartado 7586
2610-999 AMADORA
EN 116,Vila de Rei
2674-505 BUCELAS

Telefone

Data de
Envio

218 430 000

7 abril
2014

239 400 100

7 abril
2014

272 540 300

7 abril
2014

218 442 200

7 abril
2014

217 922 700

7 abril
2014

213 614 200
239 701 391

Informação
Solicitada

Tipo/Data do
Recebimento

Informação Enviada

Observações

28 abril

Delimitação das áreas de REN bruta do
concelho em formato CAD

22 abril

Ficheiros CAD da RAN e mapas de ruído

14 abril

7 abril
2014
7 abril
2014

Sem interferências.
Remetem para a Direção Regional de
Agricultura e pescas devido à proximidade
do Aproveitamento Hidroagrícola do Açafal
Remetem Shapes Files do n//Desenho n.º
194/DAT/2014 com a identificação e
demarcação das áreas de Recursos
Geológicos na área de estudo

Emitem parecer favorável condicionado.

213 507 900

7 abril
2014

24 abril

Enviam shapefile dos corredores ecológicos
do Plano Regional de Ordenamento Florestal
da Beira
Interior Sul; cartografia nacional de áreas
ardidas de 2012; Portaria n.º 1056/2014, de
10 de agosto e Portaria
n.º 1060/2014, de 21 de agosto.

210 924 600

7 abril
2014

14 maio

Envio de parecer com informação vária

219 688 200

7 abril
2014

Sem interferências.
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2.4.1.3

Aprofundamento da avaliação dos impactes ambientais associados às
fases de construção, exploração e, se relevante, de desativação, com
base numa caracterização do ambiente direta e indiretamente afetado e
com o desenvolvimento inerente à fase de projeto de execução. Os
impactes devem ser sistematizados em quadro e carta síntese.

Como se viu durante a realização do EIA, o estado do ambiente atual no local de
implantação do projeto é muito semelhante, dado que se localiza no interior de uma zona
industrial.
No caso do novo aterro, o espaço escolhido é contudo já um local alterado, por se tratar
de um espaço onde desde o início da exploração da fábrica, se faz a armazenagem de
matérias-primas e outras matérias fabris e que será assim ocupado com a deposição de
resíduos, criando-se após o seu encerramento uma colina de declives suaves, à
semelhança do proposto para a reengenharia do aterro existente.
No quadro seguinte sintetizam-se os impactes expectáveis para o projeto de execução do
novo aterro, descritor e fase de ocorrência que foram já avaliados no Estudo de Impacte
Ambiental e que são seguidamente descritos.
Quadro 32 – Síntese de Impactes
Fase de
Construção

Novo Aterro
Fase de
Exploração

Fase de
Desativação

Geologia, Geomorfologia e Recursos Minerais

(-) NS

(-) NS

Inexistente

Solos e Uso do Solo

(-) NS

(-) NS

(+) S

Inexistente

Inexistente

Inexistente

Recursos Hídricos Superficiais e Qualidade da Água

(-) NS

(-) NS

(+) S

Recursos Hídricos Subterrâneos e Qualidade da Água

(-) NS

(+) S

(+) S

Qualidade do Ar

(-) NS

(-) NS

Inexistente

Gestão de Resíduos

(-) NS

(+) S

(+) NS

Ambiente Sonoro

(-) NS

(-) NS

Inexistente

Ecologia

(-) NS

(-) NS

(+) NS

(-) S

(-) S

(+) MS

(+) S / (-) NS

(+) S

(+) S

(+) NS / (-) NS

(+) S

Inexistente

(-) NS

(-) NS

Inexistente

Inexistente

Inexistente

Inexistente

Descritores

Clima

Paisagem
Socioeconomia
Ordenamento do Território
Condicionantes
Património

Legenda: NS – Não significativo; S – Significativo; MS – Muito significativo; (-) Negativo; (+) Positivo
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Fase de Construção
Com o novo aterro a construir não se esperam impactes negativos significativos face ao
caracter industrial do local onde se insere, e à alteração que o próprio terreno já
apresenta. Todos os impactes descritos anteriormente são aqui aplicados e apenas se
prevê que nos descritores, essencialmente, relacionados com a qualidade do ambiente
(qualidade do ar, ambiente sonoro, resíduos) e com os aspetos paisagísticos, possa
haver uma incidência negativa mais prolongada face ao tempo de obra ter uma duração
de cerca de 40 semanas para casa um das fases.
Releva-se também que os impactes positivos de fase de construção, relacionados com
os aspetos socioeconómicos (emprego e atividades económicas) possam ser também
mais potenciados pela maior duração da fase de construção.

Fase de Exploração
Na fase de exploração do novo aterro os impactes são essencialmente decorrentes da
deposição dos resíduos e da respetiva circulação de veículos associada.
Com uma adequada implantação dos projetos e da gestão da exploração
(nomeadamente com a manutenção e monitorização dos sistemas de proteção
ambiental), os impactes negativos sobre o território (solos, recursos hídricos) e sobre a
qualidade do ambiente, em geral, classificam-se como não significativos.
Apenas se mantém como significativo o impacte na paisagem que é de difícil
minimização face à topografia e localização da Celtejo com exposição visual face à
envolvente e onde a criação de um aterro é dificilmente minimizável até ao seu fecho e
integração paisagística. Ainda assim, constata-se que com a reorganização e a
construção das células faseada, minimizará o período entre a construção das células e a
sua utilização, bem como a exploração que será iniciada pela célula mais próxima das
instalações fabris o que diminui a significância do impacte.
Como impactes positivos e significativos referem-se os de natureza socioeconómica e ao
nível do ordenamento e que se relacionam com a correta forma de deposição de resíduos
sem hipóteses de valorização, permitindo ao mesmo tempo, a maior funcionalidade do
processo produtivo da Celtejo, o que é importante em termos da manutenção de postos
de trabalho.
Assim, ao nível do emprego do concelho e do próprio contributo para a economia
nacional (atendendo a que mais de 90% da produção da fábrica é exportada), afigura-se
como muito importante a manutenção da fábrica da Celtejo em Vila Velha de Rodão.
Fase de Desativação
A fase de desativação que corresponde ao encerramento e selagem do aterro permitirá
no fim da sua atividade, renaturalizar o espaço, uma vez que concluído que está o seu
fecho com terras de cobertura e o projeto paisagístico implantado, irão surgir no terreno
duas colinas de declives suaves, com alturas moderadas que se inserem adequadamente
na paisagem.
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Com o encerramento e selagem do aterro todas as eventuais perturbações na qualidade
de vida das populações locais introduzidas durante as fases de construção e exploração
das novas células serão reduzidas ou mesmo eliminadas.
É também de salientar a minimização no risco de contaminação dos solos e dos recursos
hídricos devido às ações de impermeabilização e de cobertura superior das células, que
permitirão diminuir a produção de lixiviados dos aterros.
Os impactes são assim positivos e globalmente significativos.

2.4.1.4

Caso tenham sido introduzidas alterações no projeto de execução,
relativamente ao estudo prévio ou anteprojeto, deve ser apresentada uma
caracterização pormenorizada dos impactes ambientais, demonstrativa de
que as alterações introduzidas não originam novos impactes nem
agravam os anteriormente identificados;

No ponto 2.3.4 apresentou-se uma síntese dos principais ajustamentos efetuados no
Projeto de Execução em relação ao Estudo Prévio. Neste contexto recomenda-se,
também, a consulta dos Desenhos e Memórias Descritivas do Projeto de Execução.
Em fase de Projeto de Execução foram introduzidas algumas alterações ao Estudo Prévio
apresentado no EIA, de modo a dar cumprimento às exigências da DIA, bem como
decorrente de uma análise mais detalhada dos diversos aspetos do projeto, adequada à
fase de Projeto de Execução. No essencial, constata-se que o Projeto de Execução face
ao Estudo Prévio apresenta as alterações a seguir descritas:
•

As fases I e II do projeto definidas no Estudo Prévio foram reorganizadas e a
construção das células será faseada de modo a facilitar as condições de
exploração do aterro. Desta forma será possível:
− Minimizar o período entre a construção das células e a sua utilização;
− Iniciar a exploração pela célula mais próximo das instalações fabris
diminuindo o impacte visual para a estrada.

•

A drenagem das águas pluviais e lixiviados foi adaptada,

•

A capacidade e cotas da superfície basal do aterro foram mantidas relativamente
aos valores definidos no Estudo Prévio, tendo sido o relevo da cobertura final
definido de modo a diminuir o impacte visual da EN241. Assim sendo, foi
diminuída a proeminência do lado da variante.

No quadro seguinte apresenta-se de uma forma sistemática as intervenções, alterações
efetuadas e avaliações dos impactes inerentes às alterações preconizadas.
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Quadro 33 – Síntese dos impactes associados as Alterações Introduzidas no Projeto de Execução
INTERVENÇÕES

Configuração do aterro e
faseamento da construção e
exploração

A drenagem das águas
pluviais e lixiviados foi
adaptada

ALTERAÇÃO

AVALIAÇÃO DE IMPACTES

Adaptação das fases de construção e de exploração do aterro com a
inclusão de duas fases de construção distintas No Estudo prévio estava
definida uma configuração com uma única célula mas dividida em 6
alvéolos. Estava previsto que a exploração fosse faseada e dividida em
duas fases em que na fase 1 seriam explorados os alvéolos 1 e 2 e na
fase 2 os alvéolos 3,4,5 e 6. No Projeto agora elaborado existem 2
células cada uma com 2 alvéolos verificando-se que a 1º fase
corresponderá á células mais próxima da unidade fabril e mais afastada
da via rodoviária com o intuito de dar conformidade às disposições da
DIA.
As alterações das redes de drenagem de águas lixiviantes e de águas
pluviais no projeto de execução em relação ao previsto em estudo prévio
resultam da separação e alteração das fases de exploração do aterro.
Relativamente aos pontos de descarga de águas pluviais e águas
lixiviantes estes mantêm-se. A drenagem de águas pluviais no exterior
das células também se mantém. No interior das células será necessários
criar uma estação elevatória para águas pluviais e outra para águas
lixiviantes por célula (1ª fase e 2ª fase). No estudo prévio previa-se a
reunião de todas as águas lixiviantes numa única elevatória.

Com este tipo de alteração ao faseamento da construção e da exploração será
minimizado o período entre a construção das células e a sua utilização reduzindo o
impacte visual associado à exposição destas mesmas áreas.
Dado que a exploração se inicia pela célula mais próxima das instalações fabris, diminuise o impacte visual da variante e otimiza a organização estrutural e espacial da
Paisagem.
Este aspeto assume uma importância expressiva na medida em que os impactes
negativos mais expressivos durante a fase de construção e de exploração estavam
associados ao descritor da paisagem. Com a adoção das medidas preconizadas na DIA
no Projeto de Execução reduz-se a significância deste impacte.
Esta alteração foi preconizada no sentido de tentar dar cumprimento à DIA. No interior
das células passou a existir uma estação elevatória para águas e pluviais e outra para
águas lixiviantes.
O facto de existir uma estação elevatória para águas pluviais por célula, ou seja, 1ª fase
e 2ª fase, implica uma redução do caudal a tratar devido à área ser menor e pelo facto
das águas pluviais pelas suas características não necessitarem de tratamento. Assim
sendo, apenas serão tratadas as águas lixiviantes, evitando-se um tratamento
desnecessário de águas que não necessitam do mesmo. Posto isto, verifica-se uma
redução da área exposta e de gastos de energia e de reagentes.
Esta alteração foi preconizada no sentido de dar cumprimento a algumas condicionantes
da DIA, mais concretamente no ponto 7 alínea e) e f).
A capacidade e cotas da superfície basal do aterro, foram mantidas no projeto de
execução mas foi diminuída a proeminência do lado da variante e do lado das instalações
de apoio, não tendo sido ultrapassados os 15.00 m. Verifica-se inclusivamente que a
célula mais próxima da Estrada Nacional em causa apresenta pontualmente uma altura
máxima que corresponderá a cerca de 12,30 m. Desta forma pode-se reduzir
ligeiramente o impacte visual associado ás alterações estruturais e funcionais da
paisagem. Deve no entanto referir-se que por razões geológica, hidrogeológicas, não foi
possível, na fase de construção, uma maior escavação das células/alvéolos não tendo
sido por isso permitida uma redução mais expressiva da altura do aterro, para que o
mesmo, possa dar resposta á capacidade volumetria para o qual foi projetado. Com a
adoção de colocação de hidrosementeiras nos taludes do aterro e da implantação
de cortinas arbóreas e arbustivas, em diversos planos da envolvente do aterro pode-se
otimizar a integração paisagística desta infraestrutura na paisagem. Desta forma verificase uma redução da significância do impacte relativamente ao avaliado no Estudo Prévio.

A capacidade e cotas da superfície basal do aterro, foram mantidas mas
O relevo da cobertura final
foi diminuída a proeminência do lado da variante e do lado das
foi definido de modo a
instalações de apoio não tendo sido ultrapassados os 15.00 m. Verificadiminuir o impacte visual da
se inclusivamente na célula mais próxima da EN que a altura mais alta
EN241.
corresponderá a cerca de 12,30 m.
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2.4.1.5

Identificação e descrição dos estudos complementares e dos projetos
específicos efetuados, devendo ser explicitados os objetivos e respetivas
conclusões e evidenciada a forma como as mesmas foram consideradas
e/ou integradas no projeto para efeitos de cumprimento da DIA e/ou
minimização de impactes;

Em seguida descrevem-se os estudos e aspetos relacionados com a DIA, mais
concretamente a forma como os mesmos foram incorporados no desenvolvimento do
Projeto de Execução. Os Elementos apresentados bem como a sua justificação são
enunciados pela ordem apresentada na DIA.

2.4.1.5.1

Elementos a Apresentar em Sede de RECAPE

6. Caracterização dos aspetos relacionados com a fase de construção, de forma a
quantificar de forma mais rigorosa possível, os níveis sonoros expectáveis em P9
(Solicitado na DIA no ponto 6 dos Elementos a apresentar em RECAPE)
Tal como referido no EIA, o projeto para construção do novo aterro da CELTEJO o
espaço selecionado para construção do aterro localiza-se a sul do aterro existente
integrando para além das células de deposição de resíduos, taludes externos às células e
vias de acesso.
Para a reavaliação do impacte sonoro na fase de construção considerou-se que as
operações suscetíveis de originarem um aumento nos níveis de ruído nas áreas
envolventes aos locais em obra correspondem essencialmente ao transporte de terras e
terraplenagens. Assim, os impactes no ambiente sonoro dependem da distância das
fontes de ruído aos recetores sensíveis.
A título indicativo apresenta-se no quadro seguinte os valores médios dos níveis sonoros
tipicamente apercebidos a diversas distâncias de equipamentos normalmente utilizados
em atividades de construção civil.

Quadro 34 – Níveis sonoros médios a diversas distâncias de equipamentos de construção
civil, em dB (A)
Distância à fonte sonora
Equipamento
15 m

30 m

60 m

120 m

250 m

500 m

Escavadoras

85

81

75

67

< 58

< 52

Camiões

82

78

72

64

< 55

< 49

Gruas (fixas ou móveis)

75

71

65

57

< 48

< 42

Geradores

77

73

67

59

< 50

< 44

Compressores

80

76

70

62

< 53

< 47

NOTA: Consideram-se fontes sonoras com emissão omnidirecional, a alturas de 1,5m do solo, e terreno
moderadamente absorvente sonoro entre as fontes e os recetores.
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De entre as atividades previstas, as mais relevantes correspondem às operações de
transporte de terras e terraplenagens. Estas perturbações, embora significativas, serão
pontuais e limitadas no tempo e no espaço de influência, não se prevendo afetações
significativas. Estas ações deverão ser desenvolvidas selecionando as melhores técnicas
e equipamentos disponíveis para minimizar os referidos impactes. Na fase de construção
é também de considerar o ruído proveniente da circulação de veículos. Incluem-se neste
âmbito, nomeadamente as circulações locais entre zonas de obra e as circulações dos
veículos que transportarão materiais de e para a obra.
Sublinhe-se, no entanto, que os trabalhos de construção civil estão classificados como
“atividades ruidosas temporárias” (Art.º 3.º do Decreto-Lei n.º 9/2007, de 17 de janeiro), e
que para estas a regulamentação em vigor (Art.º 14.º do Decreto-Lei n.º 9/2007, de 17 de
janeiro) não estabelece limites para os níveis sonoros originados, desde que sejam
respeitados os períodos de ocorrência indicados, proibindo apenas o seu exercício nas
proximidades de edifícios de habitação, aos sábados, domingos e feriados e nos dias
úteis entre as 20 e as 8 horas, de escolas, durante o respetivo horário de funcionamento
e de hospitais ou estabelecimentos similares, salvo mediante autorização especial, em
casos devidamente justificados (Art.º 15.º).
De referir que durante os períodos entardecer e noturno e aos fins-de-semana e feriados
(mais problemáticos no que respeita à incomodidade provocada por ruído) não deverão
ocorrer impactes acústicos negativos, uma vez que não se prevê que os trabalhos de
construção ultrapassem o período diurno.
De entre as atividades previstas, as mais relevantes correspondem às operações de
transporte de terras e terraplenagens. Estas perturbações, embora significativas, serão
pontuais e limitadas no tempo e no espaço de influência, não se prevendo afetações
significativas do ambiente sonoro. Estas ações deverão ser desenvolvidas selecionando
as melhores técnicas e equipamentos disponíveis para minimizar os referidos impactes.
Mais uma vez importa referir que a construção se executa no interior da área industrial.
Na fase de construção é também de considerar o ruído proveniente da circulação de
veículos. Incluem-se neste âmbito, nomeadamente as circulações locais entre zonas de
obra e as circulações dos veículos que transportarão materiais de e para a obra.
Em relação ao funcionamento da área de estaleiro, a tipologia das atividades previstas
(armazenamento de materiais) e a sua localização em área industrial não faz prever
impactes significativos associados.
Dado que o recetor sensível P9 se situa a cerca de 370 m da área de construção do novo
aterro e a cerca de 660 m do aterro existente, a análise do anterior quadro permite
estimar que os níveis sonoros resultantes das atividades de construção no interior das
instalações da CELTEJO, neste recetor, não deverão ser superiores a 58 dB(A).
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No entanto, apesar de não ser expectável o transporte de terras para o exterior das
instalações da CELTEJO, pelo facto de estar prevista uma zona de depósitos de terra a
sul do aterro, haverá a necessidade de transportar materiais para a obra, nomeadamente
material britado para as camadas drenantes e valas de drenagem, solos de baixa
permeabilidade caso os solos locais não verifiquem determinados parâmetros, bem
como todos os sistemas de impermeabilização, pelo que, pontualmente, no recetor P9, os
níveis sonoros poderão atingir os 82 dB(A).
Todavia, as atividades ruidosas relacionadas com as operações de construção em
referência caracterizam-se pela sua limitação no tempo, pelo que, são sempre
temporários.
No recetor P9 ocorrerá a perturbação temporária do ambiente sonoro característico da
zona, devido à movimentação de pesados, prevendo-se a ocorrência de impactes
negativos, localizados, certos, temporários, de magnitude moderada e de significado
moderado, atendendo à emissão de níveis sonoros superiores ao característico deste
local.

7. Esquema de enchimento do aterro (solicitado na DIA no ponto 7 dos Elementos a
Apresentar em sede de RECAPE);
No Estudo Prévio preconizava-se que o Aterro Sanitário fosse constituído por uma única
célula, mas dividida em 6 alvéolos. A exploração deste aterro seria faseada e controlada
de modo a ocupar a menor área em exploração com o intuito de não sobrecarregar a
estação de tratamento de águas residuais. Assim, a exploração seria dividida em duas
fases:
−
−

Fase 1 – Alvéolos 1 e 2;
Fase 2 – Alvéolos 3,4, 5 e 6

Só se iniciará a exploração de um alvéolo quando o alvéolo anterior estiver pelo menos
ao nível das vias circundantes. Até ao início da exploração de um dado alvéolo, as águas
pluviais que caíssem nesse alvéolo não explorado seriam drenadas para o exterior do
aterro como águas pluviais.
A fase 2 só seria iniciada quando a fase 1, tiver atingido as cotas definidas no plano de
enchimento. A exploração da fase 2, seria também realizada por alvéolos e respeitará o
plano de enchimento proposto de modo a diminuir a produção de águas lixiviantes.
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No projeto de execução agora desenvolvido as células terão ambas 2 alvéolos de forma a
minimizar a produção de lixiviados, as células terão valetas em redor de modo a
minimizar a formação de lixiviados. Só será iniciada a exploração da célula 2 quando a
célula 1 estiver pré-encerrada.
O esquema de enchimento do aterro será o seguinte:
•

•

Célula nº1:
o

Alvéolo nº1;

o

Alvéolo nº2;

o

Encerramento provisório da célula nº1;

Célula nº2:
o

Alvéolo nº1;

o

Alvéolo nº2;

o

Encerramento final do aterro.

No enchimento dos alvéolos, preconiza-se a utilização de inclinações máximas de 1V:2H,
a nível de socalcos a realizar, de modo a permitir a estabilidade da massa de resíduos,
evitando situações futuras de escorregamento ou deslizamento na fase de exploração e
pós-encerramento. Preconiza-se igualmente a realização de banqueta intermédia a cerca
de 5.00 m de altura. No topo as inclinações previstas são da ordem de 2 % para facilitar a
drenagem da cúpula das células.
As zonas que atingirem as suas cotas finais serão sujeitas a uma cobertura temporária
que impeça o mais possível a penetração de águas pluviais, seguindo-se a final após um
período de assentamento de aproximadamente um ano.
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8. Desenvolvimento da solução a adotar para a recolha e regularização de lixiviados
(solicitado na DIA no ponto 8 dos Elementos a Apresentar em sede de RECAPE)
Os sistemas de drenagem e captação do fundo do aterro caracteriza-se por:
1. Camada mineral permeável com 0.50 m de espessura no fundo dos alvéolos;
2. Valas de drenagem com drenos em PEAD perfurados a meia secção com função
de recolha e transporte;
3. Estações elevatórias;
4. Caixas de válvulas e coletores de descarga;
5. Pontos de recolha de amostras;
6. Conduta elevatória para transporte dos lixiviados até ao emissário junto das
instalações de apoio para o transporte até à ETAR.
A camada mineral permeável será colocada na totalidade da área de fundo de cada um
dos alvéolos, tendo por objetivo a drenagem das águas pluviais ou lixiviantes consoante a
fase de exploração.
No que respeita às valas de drenagem, o princípio de base deste sistema consiste em
provocar o encaminhamento de todo o caudal de águas pluviais ou lixiviantes que
percolam na camada drenante de fundo para o dreno/coletor de PEAD que conduzirá às
estações elevatórias previstas.
Estão ainda previstas caixas no interior das células para facilitar a receção dos drenos, a
separação de águas pluviais de águas lixiviantes e para permitir a inspeção durante a
exploração de modo a detetar uma eventual colmatação e realizar operações de limpeza.
Durante o período em que cada alvéolo se encontre vazio, as águas pluviais retidas são
encaminhadas para a linha de água tendo-se considerando no dimensionamento dos
coletores de águas pluviais um caudal concentrado de 5 l/s nos locais de descarga das
estações elevatórias.
Os lixiviados serão encaminhados para o coletor existente junto das instalações de apoio
que transportará os efluentes até à ETAR e terão dois pontos de amostragem na caixa
das válvulas um por cada célula.
As valas de drenagem previstas, têm como referido, o objetivo de recolher e transportar,
através da sua soleira, as águas lixiviantes ou pluviais que percolam dentro das zonas de
enchimento até ao dreno/coletor que as conduzirá às caixas de visita e às estações
elevatórias, sendo implantadas de acordo com o constante nas peças desenhadas.
As valas serão de secção trapezoidal, sendo revestidas em todo o seu interior por
microtela bentonítica, geomembrana e geotêxtil de proteção.
As valas serão preenchidas com areão com uma espessura de 0.20 m e com brita não
calcária de granulometria 40/60 com uma altura média de 0.65 m de acordo com o
pormenor que se apresenta na figura seguinte.
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FIG. 19 – Pormenor das Valas de Drenagem

As valas contemplam ainda tubagem em PEAD perfurada a meia-secção de ø200 ou ø 250
mm, ao longo de toda a soleira, sempre com perfil retilíneo. As inclinações das valas serão de
pelo pelos 2%, devendo acompanhar as inclinações previstas para o fundo da célula conforme
definido nas Peças desenhadas.
Na seleção das tubagens de PEAD deverá ser analisado o comportamento mecânico da
tubagem quanto à resistência mecânica e estabilidade nas duas situações limite da vida do
aterro: vazio e encerrado.
Assume-se que as tensões devidas ao trafego são aplicadas por um veículo pesado com uma
carga total de 600 KN e uma carga por roda de 100 KN.
As cargas resultantes do tráfego, produzem-se na superfície do terreno e transmitem-se ao
subsolo. Os esforços que atuam no plano tangente à geratriz superior do tubo podem ser
determinados através da seguinte fórmula:

Pt =

3.T
2.π .H 2 .(1 +

5

X2 2
)
H2

Onde:
T – Carga de tráfego esperada (toneladas)
X – Distância relativamente ao eixo do tubo, onde a carga de tráfego vai incidir (m)
H – Profundidade da vala medida até à geratriz superior do tubo (m)
Para valas pouco profundas, os esforços Pt, atingem valores muito elevados. Para
valores de H<0.50 m a formula anterior não pode ser aplicada.
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A carga total exercida no tubo é dada por:

Q = Ps + Pt
Pt – Carga de tráfego (KN/m2)
Ps – Carga do terreno (KN/m2)
Assim, a situação mais desfavorável ocorre no início em que a tensão total na tubagem é
o somatório da tensão provocada pela camada de drenagem e pela passagem do
veículo.
Tal como exposto no Plano de Exploração as primeiras descargas das viaturas de
transporte de resíduos serão efetuadas junto às rampas de acesso aos alvéolos sem que
as viaturas circulem sobre a camada drenante com equipamento de movimentação.
Aconselha-se a criação de células de deposição com 1.50 a 2.00 m de espessura, que se
desenvolverão progressivamente a partir da rampa de acesso ao alvéolo. Esta forma de
exploração garante que, quer a viatura de transporte de resíduos, quer o equipamento de
movimentação e compactação dos resíduos, não circulam nunca diretamente sobre a
camada drenante, servindo esta camada de resíduos inicial como almofada de proteção
mecânica do sistema de impermeabilização do aterro e das tubagens existentes nas
valas de drenagem.
Na fase de encerramento, as tensões na tubagem resultam do peso próprio das camadas
de materiais sobre os tubos (altura total de resíduos e camadas do encerramento do
aterro).
A extração das águas pluviais e dos lixiviados do interior das células será efetuado
através de quatro estações elevatórias (duas em cada célula). As estações elevatórias
foram dimensionadas para a elevação de um caudal máximo de 5 l/s.
Os sistemas previstos permitem a rápida retirada das águas, impedindo o seu
armazenamento no interior do aterro.
O volume de lixiviados será controlado através da instalação de um medidor de caudal
por cada estação elevatória (um na 1ª e outro na 2ª fase).
Os caudais de lixiviados dependem das características dos alvéolos, dos métodos de
exploração e das condições climatéricas. No entanto, o dimensionamento dos elementos
acima referidos depende mais dos caudais de ponta de águas pluviais, situação mais
desfavorável durante a vida de cada alvéolo.
As estações elevatórias foram dimensionadas considerando ainda o ponto de descarga
de lixiviados (junto das instalações de apoio) e a altura máxima do aterro após
encerramento.
Assim, os elementos de dimensionamento das eletrobombas é o seguinte:
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1ª Fase:
•

Caudal mínimo de elevação ------------------------ 5 l/s;

•

Altura máxima de elevação ------------------------- 15.00 m.a.

•

Tipo de bomba: Bomba de drenagem em aço inoxidável, marca Flygt, modelo BS
2720 MT 3~ 241

•

Potência ---------------------------------------------2 KW

•

Quadro elétrico de comando e proteção, modelo KVI\FAL de 4 kW

2ª Fase:
• Caudal mínimo de elevação ------------------------ 5 l/s;
•

Altura máxima de elevação ------------------------- 20.00 m.a.

•

Bomba de drenagem em aço inoxidável, marca Flygt, modelo BS 2740 MT 3~ 241

•

Potência ---------------------------------------------6.3 KW

•

Quadro elétrico de comando e proteção, modelo KVI\FAL de 7.5 kW

Nas peças desenhadas apresentam-se desenhos dos sistemas de drenagem de águas
lixiviantes e águas pluviais incluindo pormenores construtivos de caixas de válvulas e das
estações elevatórias.
As condutas elevatórias no interior das células até à caixa das válvulas serão em PEAD
PN10 DN90 mm e nas vias de circulação até à caixa do emissário será em PEAD PN10
ø110 mm.
A conduta elevatória descarregará numa caixa existente próximo das instalações de
apoio. Trata-se de um emissário com uma secção de ø800 mm que transporta os
efluentes industriais e os lixiviados do aterro existente até à estação de tratamento de
águas residuais (ETAR).
Os lixiviados serão enviados para a ETAR a caudal constante resultante das estações
elevatórias a colocar no interior das células. Os lixiviados serão conduzidos em conjunto
com os efluentes industriais até à ETAR onde existem lagoas de regularização.
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9.

Resultados da Prospeção geotécnica com o intuito de caracterizar adequadamente o
terreno de fundação (solicitado na DIA no ponto 9 dos Elementos a Apresentar em
sede de RECAPE)

A prospeção geotécnica foi elaborada e encontra-se no estudo geológico e geotécnico,
inserido no Anexo 5 dos Anexos Técnicos.
As formações, sobre as quais assenta a Celtejo, Arcoses da Beira Baixa, formam uma
unidade com estratigrafia muito irregular, constituída por grés arcósicos de grão médio a
grosseiro, por vezes conglomeráticos, grés finos argilosos e argilas siltosas ou arenosas
muito compactas. Contêm intercalações ou passagens de areias soltas e de seixos mal
rolados e mal calibrados.
Em sondagens realizadas a sudeste e a Este da área fabril da CELTEJO, a sul da
estrada para Castelo Branco, os xistos ante-ordovícicos foram encontrados a poucos
metros de profundidades. Na área de confluência das ribeiras do Açafal e do Lucriz,
aqueles xistos são aflorantes e têm a estratificação sub-vertical. Estes factos indiciam
alguma irregularidade na topografia do substrato ante-ordovícico.
A empresa Sondagens do Oeste, S.A., procedeu ao Estudo Geológico-Geotécnico do
local previsto para o Novo Aterro da Celtejo, nas suas instalações, com base numa
campanha de sondagens, para reconhecimento geológico, e instalação de piezómetros,
para monitorização do nível freático e elaboração de um mapa de isopiezométricas que
evidenciem a rede de fluxo subterrâneo.
Os piezómetros ficaram localizados no exterior das células a construir de modo a ficarem
já para a monitorização antes, durante e após a execução das obras.
Os solos encontrados no decurso das sondagens consistem em restos de madeira na
camada superficial, argila arenosa, areia média a fina argilosa nas camadas inferiores.
No final da campanha de prospeção, em meados de Maio, e no dia 4 de Junho de 2015,
foi medida a posição do nível da água nos piezómetros e nas sondagens, cujos
resultados se encontram descritos no quadro seguinte.
Quadro 35 – Posição do nível da água medido nas sondagens e piezómetros
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As sondagens realizadas demonstraram que no local em estudo os depósitos arenosos
arcósicos pertencentes ao Miocénico e Paleogénico indiferenciado atingem espessuras
da ordem de mais de duas dezenas de metros, com a presença, por vezes, de níveis
pouco espessos de solos argilo-arenosos, como nos locais das sondagens PZ4 e PZ8.
As areias apresentam-se com granulometria geralmente média a grosseira cimentada em
matriz argilosa (arenitos arcósicos), de coloração bege, bege esverdeada e bege
avermelhada.
Na sondagem PZ8, sob os arenitos arcósicos, foram detetados os xistos do complexo
xisto-grauváquico, a partir de 17m de profundidade.
Recobrindo o terreno natural, na zona das sondagens S1, S2, PZ4 e PZ8, ocorre um
horizonte de aterro, distinguindo--se uma camada constituída por argilas arenosas de
coloração esverdeada, com restos de cordas e fragmentos rochosos, e outra camada
com restos de madeira podre (sondagens S1 e S2). A espessura destas camadas varia
entre 2m, na sondagem PZ8, e 10m, na sondagem S1.
O modelo geológico-geotécnico local, com a individualização de 4 unidades geotécnicas
principais, distinguidas em função da natureza das formações e do comportamento
geomecânico evidenciado pelos ensaios SPT.
De acordo com os elementos facultados pelo cliente, prevê-se que as terraplenagens
(escavações e/ou aterros) possam atingir desníveis máximos pouco superiores a 10m. A
geometria dos taludes é de 1V:2H para o exterior das células e de 1V:2,5H para o
interior, tanto nas escavações como nos aterros a construir; sempre que os taludes
exteriores excedem 6m serão materializadas banquetas com 2,5m de largura. No canto
sul prevê-se a construção de um muro em gabiões com 4m de altura máxima.
Os taludes interessarão os depósitos de aterro existentes (UN3), o terreno natural (UN2)
e os aterros a construir (com solos resultantes de escavações na UN2). Tanto na base
das células como sob as plataformas de circulação, garantir-se-á, numa espessura
mínima de 1m, a substituição dos aterros existentes, caso ocorram, por aterro
compactado.
Nos taludes de carácter definitivo (taludes exteriores das células) que interessem os
aterros existentes (UN3), com fraca competência geotécnica, deverá garantir-se a
construção de um espaldar de aterro novo com 4m de largura mínima, no topo, e taludes
interiores de inclinação 1V:1H.
Os aterros a construir poderão socorrer-se dos solos naturais resultantes do desmonte da
UN2 – areias argilosas – devendo estes ser compactados por camadas, com
equipamento adequado ao tipo de material, e com controlo sistemático, cumprindo um
grau de compactação mínimo de 90% em relação ao ensaio Proctor modificado.
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Os terrenos em presença são bastante erodíveis por ação da água. Por isso será
fundamental a execução de um sistema de drenagem adequado para a intersecção e
coleta das águas de escorrência superficiais, o que deve ser feito atempadamente, a par
com as escavações. Também pelo mesmo motivo, para evitar o ravinamento dos taludes,
a sua proteção física e/ ou natural, com revestimento de terra e sementeira vegetal, deve
ser realizado o mais cedo possível.
Na zona da sondagem PZ8, junto a uma linha de água, deverão ser saneados os solos
superficiais, numa espessura de cerca de 2m, previamente à construção do aterro. Face
à posição do nível freático no mesmo local, deve ser considerada uma camada drenante
na base do aterro.
De resto, os níveis de água não deverão interferir com os trabalhos de terraplenagem,
pois situam-se abaixo das cotas de projeto.
Tendo em conta as condições acima referidas, fez-se a verificação da estabilidade dos
taludes em quatro perfis considerados condicionantes, assinalados no Des. 1.1 - Planta:
perfil 1, correspondente ao maior talude de escavação para o interior da célula, com 7m,
interessando o horizonte UN3; perfil 2, com talude de aterro com cerca de 11m de altura
junto ao local onde foi realizada a sondagem PZ8, sobre a linha de água; perfil 3, talude
de 11,5m, com uma banqueta e espaldares em aterro novo; perfil 4, desnível de 9,5m,
com um muro em gabiões (com 4m de altura), na base, e substituição do aterro existente
(UN3) por aterro novo no espaldar exterior.
A análise foi realizada em situação bidimensional, considerando uma sobrecarga de 10
kN/m2 sobre a plataforma de circulação, com base em métodos de equilíbrio limite,
nomeadamente os métodos de Morgenstern-Price e Bishop simplificado, com recurso ao
programa automático Slide (Rocscience), admitindo um mecanismo de rotura segundo
superfícies do tipo circular e fatores de segurança globais.
Adotaram-se os seguintes parâmetros de resistência para os horizontes interessados –
tendo-se obtido por retroanálise dos taludes existentes (com 6m de altura e inclinação
1V:1,3H, aprox.) os valores para a UN3:
•

Aterro existente (UN3): _=14kN/m3; _’=18º; c’=5kPa

•

Aterro novo: _=21kN/m3; _’=28º; c’=5kPa

•

Terreno natural (UN2): _=21kN/m3; _’=28º; c’=20kPa

•

Gabiões: _=18kN/m3; _’=45º; c’=10kPa

RECAPE do Projeto do Novo Aterro da Celtejo
Volume II – Relatório Base
Dezembro 2015
Rev.00

131

10. Mapa piezométrico (mapa de isopiezas) e respetivos estudos desenvolvidos
(solicitado na DIA no ponto 10 dos Elementos a Apresentar em sede de RECAPE)
O mapa piezométrico foi elaborado e encontra-se no Anexo 5 dos Anexos Técnicos,
referente ao estudo geológico.
Como se pode verificar, na área em estudo os níveis piezométricos situam-se
aproximadamente entre as cotas 97m (PZ4), no canto sudoeste, e 76m (PZ6) a meio do
limite norte, sempre abaixo da base das células em Projeto. O sentido principal de
percolação é de sul para norte. No canto sul, há um fluxo de oeste para este, entre PZ4 e
PZ5, mas que cerca deste ponto se aproxima da direção do fluxo principal, para norte.
Os gradientes hidráulicos não são elevados, com valores entre 0,02 e 0,2, situando-se os
maiores entre S1 e PZ6 e os mais baixos na zona este do terreno (S2, PZ7 e PZ8).

11. Atualização da Carta de condicionantes, a integrar o Caderno de encargos da Obra,
incluindo todos os elementos patrimoniais identificados (solicitado na DIA no ponto
11 dos Elementos a Apresentar em sede de RECAPE)
Tal como descrito anteriormente verificou-se a aprovação da 1ª Revisão do Plano Diretor
Municipal de Vila Velha de Rodão, publicado através do Aviso n.º 13372/2015 de 16 de
novembro de 2015.
Na FIG. 26 apresenta-se um extrato da Carta de Condicionantes do PDM de Vila Velha
de Rodão atualmente em vigor, tendo sido na referida carta inseridos os sítios
patrimoniais identificados durante a realização do estudo. Constata-se que não existe a
afetação direta de nenhum dos elementos identificados.

12. Projeto de Integração Paisagística (PIRP) (solicitado na DIA no ponto 12 dos
Elementos a Apresentar em sede de RECAPE)
O Projeto de Integração e Recuperação Paisagística (PIRP), desenvolvido incorporou as
sugestões mencionadas, sempre que as mesmas eram aplicáveis às características e
intervenções com ocorrência na área em estudo.
Quando parte de um alvéolo atingir as suas cotas finais, este será coberto com as
camadas de selagem final. O Decreto-lei nº183/2009 de 10 de Agosto, requer que o
esquema de selagem final de aterros de resíduos industriais não perigosos tenha a
seguinte estrutura:
•
•
•
•
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Camada drenante de gases (apenas se se justificar);
Camada drenante impermeável (por exemplo argila ou bentonite), para evitar
infiltração das águas pluviais incidentes;
Camada drenante >0.50 m;
Cobertura final com material terroso com espessura >1.0 m.
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Deste modo propõe-se que a selagem final dos alvéolos tenha a seguinte estrutura:
•

Camada de solos ou resíduos seleccionados com 0.20 m de espessura;

•

Geocompósito bentonítico ou geomembrana em PEAD;

•

Camada de brita com 0.50 m para drenagem do solo;

•

Camada de terra seleccionadas com espessura de 0.70 m;

•

Camada de terra vegetal com 0.30 m;

•

Plantação de prado de sequeiro de acordo com o Plano de Integração e
Recuperação Paisagística (PIRP).

Nos taludes a camada mineral drenante será substituída por camada drenante sintético
(georede entre dois geotêxteis) e por trincheiras drenantes de brita.
A implantação da selagem final, bem como o pormenor da sua execução constam nas
peças desenhadas do PIRP.
A conceção geral do projeto de integração paisagística assenta no princípio geral de
minimizar os principais impactes visuais e paisagísticos da presença do novo aterro,
através de um conjunto de medidas e ações que visam recuperar a paisagem
descaracterizada atualmente existente na área de intervenção, transformando-a e
integrando-a de forma equilibrada e sustentável na paisagem envolvente.
A solução de integração e recuperação paisagística proposta pretende atingir os
seguintes objetivos:
−

Reconstituir e valorizar a paisagem da área de intervenção, estabelecendo uma
relação de harmonia e continuidade com o padrão existente na paisagem rural da
zona envolvente, tendo como elementos “âncora” a morfologia local e a vegetação
arbórea e arbustiva existente;

−

Promover o aumento da biodiversidade e de qualidade visual e ecológica da
paisagem;

−

Instalar um coberto vegetal compatível com as condições edafo-climáticas
presentes, que evite/atenue problemas de erosão, conduza à recuperação e
valorização ambiental das áreas intervencionadas e promova a sua integração
paisagística. Nesse sentido, no revestimento vegetal, recorreu-se à utilização de
espécies autóctones e de outras bem adaptadas e características da paisagem
local;

−

Minorar a destruição do solo e da vegetação existente, preservando a vegetação
nas áreas não sujeitas a movimentos de terras e decapando e armazenando, para
posterior utilização, a camada arável das áreas onde se prevê alteração
morfológica. Este último aspeto encontra-se salvaguardado e contabilizado no
projeto de engenharia do aterro;
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−

Incorporar no projeto as recomendações constantes da Declaração de Impacte
Ambiental dentro do âmbito Paisagem, de entre as quais se enumeram as
seguintes:
−

Reproduzir ou reconstituir o padrão existente na paisagem à semelhança
do existente no vale da ribeira do Açafal – clareira de prado e
compartimentação por sebes vivas.

−

A superfície do aterro deve, face às restrições técnicas, ser entendida
como zona de clareira/prado natural. Na envolvente, e a uma distância que
não comprometa a integridade física das geotelas, devem ser constituídas
sebes vivas de acordo com a tipologia existente na envolvente da ribeira
do Açafal.

−

As referidas sebes vivas, entendidas como cortinas arbóreo-arbustivas
devem ser por isso multiestratificadas (estrato arbustivo e arbóreo) e
multiespecíficas.

−

Tendo em consideração a envolvente (os miradouros existentes, a
povoação, as vias, geosítios e outros locais de interesse) a localização
técnica das cortinas arbóreo-arbustivas deve ser estudada de forma a
minimizar os impactes visuais sobre esses locais, tendo em consideração
as bacias visuais desses pontos.

−

A composição florística ou de espécies deve apenas privilegiar as espécies
autóctones da flora local e sem adulteração no que se refere a
subespécies ou variedades, típicas das misturas comerciais.

−

Devem ser excluídas todas as espécies vegetais exóticas invasoras.

−

As espécies a utilizar devem ser certificadas e devem encontrar-se em
bom estado fitossanitário.

−

As espécies a utilizar devem apresentar já um porte adequado e bem
conformado.

−

O recurso a terras vegetais deve garantir que a sua proveniência não é de
áreas onde existam ou tenham existido espécies vegetais exóticas
invasoras.

Para alcançar os objetivos preconizados e reduzir o impacte visual da presença do aterro
propõe-se:
−
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O revestimento vegetal, por hidrossementeira, das células do novo do aterro
utilizando-se uma mistura de sementes de espécies herbáceas, gramíneas e
leguminosas e outra constituída exclusivamente por leguminosas a aplicar na
zona das banquetas. A ausência do estrato arbustivo e arbóreo prende-se com o
facto dessas espécies, devido ao seu maior porte e sistema radicular mais
profundo, possam danificar a tela que recobre o aterro.
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Nos novos taludes criados no perímetro do aterro, na zona exterior à via de
circulação periférica, para além da mistura anteriormente referida, será também
utilizada uma mistura de espécies arbustivas.
A hidrossementeira destas misturas, para além de permitir instalar um coberto
vegetal que recobre rapidamente a área intervencionada, concorre para a
estabilização biofísica dos taludes e das plataformas do novo aterro e evita a
erosão do solo e o aparecimento de sulcos. Os prados e as zonas de matos de
carácter pioneiro resultante desta hidrossementeira prevê-se que venham a ser
gradualmente colonizados por espécies autóctones, o que irá contribuir para que a
integração paisagística da área intervencionada se processe de forma o mais
natural possível, não destoando da paisagem envolvente.
−

Criação de cortinas arbóreas e arbustivas implantadas em planos distintos e a
diferentes distâncias do aterro, de forma a interligar as manchas arbóreas e
arbóreo-arbustivas com maior expressão existentes, criando corredores
ecológicos consistentes que possam contribuir, de forma significativa, para
atenuar a presença do novo aterro a partir das principais vias de circulação com
vista sobre o novo aterro (EN18, EN245 e EN241), do miradouro das Portas do
Rodão, bem como da zona de quintas que se estende ao longo da margem
esquerda da linha de água que delimita a propriedade da CELTEJO.
De forma a que as cortinas arbóreo-arbustivas atinjam com mais eficácia os
objetivos propostos preconiza-se a utilização de espécies arbóreas de plumagem,
uma vez que as árvores de alinhamento, devido à forma como são conduzidas,
desenvolvem o copado a maior altura e deixam desguarnecido uma parte
significativa do tronco, formando por isso uma barreira visual menos eficiente.
Propõe-se ainda que as espécies a plantar sejam maioritariamente exemplares
jovens, principalmente os perenifólios, de forma a que melhor se adaptem às
condições edafo-climáticas existentes prevendo-se deste modo uma percentagem
mais elevada de sucesso na sua instalação, evitando assim sucessivas retanchas
que atrasariam a formação e desenvolvimento da cortina preconizada.
As cortinas arbóreas e arbustivas propostas encontram-se representadas de
forma esquemática na FIG. 27, considerando-se, para melhor facilidade de
descrição, a existência de cinco cortinas distintas.
A cortina arbóreo-arbustiva designada por “cortina 1” circunda o novo aterro em
todo o seu perímetro, por ambos os lados da vedação, aproveitando em parte os
taludes de aterro criados na sua envolvente, estendendo-se também, a este e
nordeste, para as zonas de cota mais elevada.
Esta a cortina permite estabelecer a ligação entre a mancha de azinho existente a
noroeste do novo aterro e a cortina de eucaliptos no seu troço nascente.
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Complementado e reforçando a cortina de eucaliptos, a nascente e sul, e
estabelecendo ligações com a vegetação da galeria ripícola a implementar nas
margens do ribeiro do Vale das Vinhas (linha de água que constitui o limite
nascente da propriedade da CELTEJO), e objeto de um projeto autónomo,
desenvolve-se a “cortina 2”. Esta cortina que se implanta no plano mais afastado
do novo aterro e mais próximo das vias de circulação automóvel, reforça a cortina
de eucaliptos e permite estabelecer uma ligação consistente com as manchas de
freixo e eucalipto existentes a sul e poente do campo de jogos.

FIG. 27 – Cortinas arbóreo-arbustivas propostas
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Para além de reforçar a cortina de eucaliptos existente, permite também atenuar a
rigidez da sua linearidade, criando formas mais naturalizadas na distribuição
futura da vegetação, e simultaneamente, pela introdução de espécies
predominantemente autóctones, conferir maior biodiversidade ao corredor
monoespecífico da cortina de eucaliptos.
Recomenda-se que no processo de acompanhamento do desenvolvimento da
cortina de eucaliptos, no caso de se verificarem situações de insucesso, seja feita
a plantação com espécies autóctones o que contribuirá também para uma melhor
integração desta faixa plantada na paisagem. Em termos de espécies preconizase a utilização das mesmas previstas para o projeto do novo aterro usando
caducifólias nas zonas onde se verifiquem problemas de drenagem e perenifólias
nas restantes situações.
A “cortina 3” desenvolve-se a norte do novo aterro estabelecendo, ao longo da
vedação, a ligação entre a importante mancha de azinho existente e a cortina de
eucaliptos, plantada pela CELTEJO. Apesar de se implantar a uma cota
relativamente baixa em relação às cotas de topo do novo aterro, esta cortina
constitui um importante corredor ecológico e de compartimentação do espaço,
separando nitidamente os distintos usos do solo presentes e permite criar
condições similares às presentes na várzea da ribeira do Açafal, enriquecendo e
requalificando a paisagem atualmente presente.
A poente do aterro, bordejando o novo acesso ao aterro e a linha de caminho de
ferro implanta-se a “cortina 4”. Se na zona do acesso ao aterro esta cortina
estabelece a ligação à “cortina 1”, na faixa que se implanta a nordeste do talude
que margina a linha de caminho de ferro, esta cortina, embora num plano
diferente, dá continuidade visual ao alinhamento de choupos no limite nordeste do
estacionamento junto à entrada nas instalações fabris da CELTEJO.
A “cortina 5”, constitui a sul e nascente o corredor de ligação entre a “cortina1“ e
o conjunto constituído pelas fiadas de eucaliptos e pela “cortina 2” Esta cortina,
para além de estabelecer mais um corredor verde intercalar entre as duas cortinas
que interliga, terá um importante papel no atenuar da visibilidade do parque de
matérias primas, uma vez que o seu traçado se implanta no perímetro dessa zona
de depósito.
Relativamente á Vegetação proposta na seleção das espécies a utilizar teve-se em
consideração a DIA a carta das “Zonas Fitogeográficas Predominantes” (FRANCO, J.A.,
2000)1 do Atlas do Ambiente, a Carta Ecológica de Pina Manique e Albuquerque e a
Biogeografia de Portugal Continental (COSTA, J.C., et al, 1998)2.
Para além destas condicionantes a seleção das espécies e a sua distribuição teve
subjacente as características do revestimento vegetal existente na envolvente das áreas
de intervenção e também aspetos de carácter estético fundamentais no enquadramento e
integração da solução prevista.

1

Franco, J.A., (2000) – Zonas Fitogeográficas Predominantes. Direcção-Geral do Ambiente, Direcção dos Serviços de
Informação e Acreditação, Lisboa
2
Costa, J.C. et al., (1998) – Biogeografia de Portugal Continental. Quercetea 0: 5-56
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Segundo Franco (2000), a área em estudo encontra-se inserida na Região Centro-Leste
Campina, não sujeita à influência das serras de Gardunha, Muradal e Alvéolos e Serra de
São Mamede, com predomínio natural da azinheira (Quercus rotundifolia).
Ainda segundo a classificação ecológica de Pina Manique e Albuquerque, a área em
estudo enquadra-se abaixo do andar basal (com altitudes inferiores a 400 m) na zona fitoclimáticas Sub-mediterrânica e Ibero-mediterrânica SM.IM.
São espécies características destas áreas a azinheira (Quercus ilex), o zambujeiro (Olea
europaea v. oleaster) e o sobreiro (Q. suber).
De acordo com Costa et al. (1998), a área de estudo encontra-se integrada na SubRegião Mediterrânica Ocidental no Superdistrito Cacerense.
O Superdistrito Cacerense situa-se no andar mesomediterrânico seco a sub-húmido
inferior. A vegetação climatófila pertence à série do azinhal Pyro bourgaenae-Quercetum
rotundifoliae. São diferenciais deste Superdistrito as orlas nanofanerofíticas retamóides
do Cytiso multiflori-Retametum sphaerocarpae, o carrascal Rhamno fontqueri-Quercetum
cocciferae e o esteval Genisto hirsutae-Cistetum ladaniferi. Nas zonas graníticas mais
rochosas encontra-se o rosmaninhal Scillo-Lavanduletum sampaionae. Nos alcantis
quartzíticos do Tejo, a comunidade permanente edafoxerófila é dominada por Juniperus
oxycedrus (Rubio longifoliae-Juniperetum oxycedri), o que constitui um traço
característico deste território em face dos vizinhos.
Dadas as características edafo-climáticas da área de intervenção, a escolha das espécies
vegetais a utilizar, por sementeira e por plantação, foi feita de modo a selecionar
herbáceas, arbustos e árvores características da flora local, consequentemente bem
adaptadas às condições existentes, o que permitirá, para além de maior facilidade na sua
instalação e menores cuidados de manutenção, uma integração paisagística mais
adequada com a envolvência. À exceção o pinheiro de Alepo (Pinus halepensis), espécie
de folha persistente e de crescimento rápido que será utilizado de forma mais pontua e
em zonas específicas, todas as espécies arbóreas e arbustivas integram o elenco das
espécies autóctones.
No que se refere a sementeiras para revestimento do aterro preconiza-se o método da
hidrossementeira propondo-se quatro situações distintas:
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•

Uma mistura de sementes de espécies herbáceas (gramíneas e leguminosas –
Mistura 1) para os taludes do novo aterro, para os taludes exteriores à via de
circulação periférica e para a zona de depósito temporário de terras, na fase final
da obra;

•

Uma mistura de sementes de espécies leguminosas herbáceas para as banquetas
(Mistura 2) que, eventualmente, podem servir como caminho de acesso ao topo
do aterro;

•

Uma mistura de sementes de espécies herbáceas (gramíneas e leguminosas –
Mistura 3 para a zona de depósito temporário de terras, durante todas as fases
de construção. Dado o carácter temporário destes depósitos e uma vez que as
terras depositadas serão para posterior utilização no recobrimento do aterro, nesta
mistura será dado relevo às espécies leguminosas devido à sua capacidade de
fixação de azoto o que contribui para a melhoria da fertilidade do solo.
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•

Uma mistura de sementes de espécies arbustivas (Mistura 4) para os taludes
exteriores à via de circulação periférica do novo aterro.

A composição das misturas de sementes é a seguinte:
Mistura 1 (Densidade de sementeira – 30 g/m2)
Agrostis castellana
20%
Dactylis glomerata
17%
Festuca rubra rubra
5%
Lolium rigidum
45%
Trifolium incarnatum
8%
Trifolium subterraneum
5%

Mistura 2 (Densidade de sementeira – 5 g/m2)
Trifolium repens
Trifolium subterraneum

40%
60%

Mistura 3 (Densidade de sementeira – 35 g/m2)
Dactylis glomerata

15%

Festuca rubra rubra
Lolium rigidum

20%
20%

Poa pratensis

12%

Lupinus luteus

8%

Lotus corniculatus subsp. tenuifolius
Trifolium incarnatum

8%
5%

Trifolium repens

12%

Mistura 4 (Densidade de sementeira – 5 g/m2)
Cistus crispus
12%
Cistus salvifolius
12%
Erica arborea
7%
Erica australis
7%
Genista hirsuta
12%
Genista triacanthus
10%
Phillyrea angustifolia
10%
Rhamnus allaternus
10%
Rosmarinus officinalis
10%
Ulex europaeus
10%
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A plantação será utilizada para as árvores propostas e para os arbustos, devendo o seu
posicionamento respeitar o indicado nas peças desenhadas, não sendo permitidas
quaisquer substituições de espécies sem prévia autorização da CELTEJO.
Nas zonas a plantar diferenciam-se as seguintes situações:
•

Vegetação arbustiva a plantar em módulos:

A plantação a realizar em módulos será aplicada nas zonas definidas em projeto,
nomeadamente como sub-bosque das cortinas arbóreo-arbustivas preconizadas,
propondo-se 5 tipos de módulos (módulos A, B, C, D e E), módulos compostos por
espécies dos sistemas secos, sendo que os módulos D e E (módulos que integram
também trepadeiras na sua constituição) serão utilizados exclusivamente na zona mais
próxima do aterro (cortina 1) junto à sua vedação.
As espécies arbustivas e trepadeiras utilizadas são as seguintes:
Lonicera etrusca (Madressilva);
Myrtus communis (Murta);
Phillyrea angustifolia (Lentisco-bastardo);
Pistacia lentiscus (Aroeira);
Quercus coccifera (Carrasco).
Rhamnus allaternus (Sanguinho-das-sebes).
Em termos de dimensão estes módulos têm uma extensão de 15,0 metros.
Relativamente à largura os módulos A, B e C têm 4,0 m, os módulos D e E, que deverão
ser implantados a 0,50 m da rede de vedação ou do muro de gabiões, tem uma largura
de 3,0 m.
Os módulos serão em quadrícula com uma malha de 0,50 x 0,50 m e compasso de
plantação variável em função da espécie utilizada, conforme desenho de pormenor:
•
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A Vegetação arbórea, a plantar em maciço é constituída pelas seguintes
espécies:
Arbutus unedo (Medronheiro);
Fraxinus angustifolia (Freixo);
Olea europaea var. sylvestris (Zanbujeiro);
Pinus halepensis (Pinheiro de Alepo);
Populus nigra (Choupo negro);
Quercus faginea (Carvalho-cerquinho);
Quercus rotundifolia (Azinheira);
Quercus suber (Sobreiro);
Salix atrocinerea (Borrazeira negra)
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13. Bacias visuais dos miradouros existentes, das vias (de que se destaca a via
panorâmica 245 que liga Vila Velha de Rodão a Gavião do Rodão e a N18 no troço
junto ao rio Tejo), e a partir do extremo sul das “Portas de Rodão” à cota 268. As
referidas bacias devem ser apresentadas em separado (solicitado na DIA no ponto
13 dos Elementos a Apresentar em sede de RECAPE)
Estas bacias foram elaboradas tendo por base as solicitações efetuadas e apresentam-se
no Anexo 8 dos Anexos Técnicos.

14. Cronograma das fases de desenvolvimento do projeto (solicitado na DIA no ponto 14
dos Elementos a Apresentar em sede de RECAPE
Os trabalhos a realizar durante a fase terão uma duração de cerca de 40 semanas, tal
como descrito no ponto 2.3.5 onde foi apresentada a programação temporal do projeto,
com referência às fases de construção e de exploração do projeto.

15 - Caraterização do Estaleiro (solicitado na DIA no ponto 15 dos Elementos a
Apresentar em sede de RECAPE).
Os estaleiros de obra associados ao projeto de execução do novo aterro ficarão
localizados nos dois locais propostos no âmbito do EIA e descritos no âmbito do
RECAPE. Estes dois locais ocupam áreas já intervencionadas e de fácil acesso,
evitando-se ou minimizando-se as movimentações de terras e a abertura de novos
acessos, cumprindo o afastamento dos seguintes requisitos abaixo indicados:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Áreas do domínio hídrico;
Áreas inundáveis;
Zonas de proteção de águas subterrâneas (áreas de elevada infiltração);
Perímetros de proteção de captações;
Áreas classificadas da Reserva Agrícola Nacional (RAN) ou da Reserva Ecológica
Nacional (REN);
Outras áreas com estatuto de proteção, nomeadamente no âmbito da
conservação da natureza;
Outras áreas onde possam ser afetadas espécies de flora e de fauna protegidas
por lei, nomeadamente sobreiros e/ou azinheiras;
Locais sensíveis do ponto de vista geotécnico;
Locais sensíveis do ponto de vista paisagístico;
Áreas de ocupação agrícola;
Proximidade de áreas urbanas e/ou turísticas;
Zonas de proteção do património.
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Os estaleiros de obra associados ao projeto de execução do novo aterro ficarão
localizados em espaços sem valor natural e sem restrições do ponto de vista
regulamentar. Serão privilegiados locais de declive reduzido e com acesso próximo, para
evitar ou minimizar movimentação de terras e abertura de acessos.
Assim, prevêem-se dois locais adequados para a criação de estaleiros que compreendem
estas condições.
•
•

Local 1 – local para instalação de contentores associados ao estaleiro e
parqueamento de máquinas – Parque de madeiras.
Local 2 – local para armazenamento de materiais associados à obra (tubagens,
caixas, sistemas de impermeabilização, etc…) – Campo de Futebol.

No final da obra deverá proceder-se à desativação das áreas afetas aos estaleiros, com
remoção de todos os equipamentos, maquinaria de apoio, depósitos de materiais entre
outros, procedendo à limpeza destes locais, no mínimo com a reposição das condições
existentes antes do início dos trabalhos.

LOCAL 1

LOCAL 2

FIG. 28 - Localização dos Estaleiros de Obra
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Nos termos da alínea i) do Art.º 20.º do DL 273, o Empreiteiro obriga-se a tomar as
medidas necessárias para que o acesso a todas as áreas do Estaleiro seja reservado a
pessoas autorizadas, devendo para tal cumprir e fazer cumprir pelos seus
Subcontratados com toda a legislação aplicável, seguindo ainda as indicações que a
Fiscalização venha a determinar.
O Projeto do Estaleiro identificará a implantação das vedações e as respetivas
características, tendo em conta que, sempre que possível, deverão impedir fisicamente a
entrada de pessoas não autorizadas.
As entradas do Estaleiro deverão obrigatoriamente conter a sinalização de segurança de
acordo com o Plano de Acesso, circulação e sinalização adiante referido. Sempre que
estiverem abertas deverá existir no local, Guarda que proceda ao controlo das entradas,
de forma a assegurar que o acesso ao Estaleiro seja reservado apenas a pessoas
autorizadas.
Deverá ser dado um adequado enquadramento paisagístico aos estaleiros, de forma a
minimizar o impacte visual decorrente da sua presença, reforçado pelo facto da área em
estudo apresentar atividades em funcionamento e ao impacte visual da variante EN241.
Instalações do Estaleiro
Na planta de estaleiro a apresentar pelo empreiteiro deverá estar esquematizadas as
infraestruturas do estaleiro, nomeadamente, instalações sociais, instalações sanitárias,
parque de veículos ligeiros, parque de equipamento e depósito de materiais. Estas
infraestruturas devem respeitar o constante no Plano de Segurança e Saúde e no
Caderno de Encargos.
A zona de estaleiro para instalações sociais (escritórios, dormitórios, refeitórios,
instalações sanitárias, etc…) devem possuir um conjunto de valências mínimas a definir
no Plano de Estaleiro devendo respeitar o exposto no Plano de Segurança e Saúde e no
Caderno de Encargos.
Os sanitários serão do tipo amovíveis cuja recolha dos efluentes seja da responsabilidade
do empreiteiro. Não obstante, é sempre da responsabilidade do empreiteiro conhecer o
destino final e o tipo de tratamento destes efluentes.
O parque de veículos ligeiros será assinalado na planta do plano de estaleiro onde
estarão representados o número mínimo, de lugares a implementar.
Deverá ser previsto, no estaleiro, uma plataforma impermeável para lavagens de
equipamento (com um sistema de recolha e armazenamento de águas residuais) e para
as operações de manutenção. Esta bacia de retenção e tratamento deverá ser localizada
na planta do Plano de Estaleiro.
De igual forma, não será permitida a lavagem da maquinaria em local que não esteja
devidamente impermeabilizado e definido para o efeito, prevenindo o risco de
contaminação dos solos e das águas, tanto as superficiais como as subterrâneas (por
infiltração).
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Nos casos em que a manutenção seja efetuada fora desta plataforma, deverá ser
utilizado um tanque amovível para a recolha dos resíduos perigosos. Os resíduos
resultantes deverão ser encaminhados para os operadores de resíduos adequados.
Deverá ser previsto, no estaleiro, uma plataforma impermeável para abastecimento de
combustíveis, lavagens de equipamento e para as operações de manutenção.
Esta plataforma deverá ser dotada de um sistema de recolha e armazenamento de águas
residuais com um separador de hidrocarbonetos que deverá possuir a montante uma
caixa de retenção de sólidos. A recolha dos sólidos e dos resíduos do separador de
hidrocarbonetos deverão ser realizados por operadores licenciados pela Agência
Portuguesa do Ambiente.
Será assim, da responsabilidade do empreiteiro a definição dos locais de armazenamento
de combustíveis bem como a forma de execução do abastecimento das máquinas.
Caso seja montado no Estaleiro cisterna para combustível esta deverá ser montada junto
ao parque de equipamentos e disporá de meios de combate a incêndios e sinalização
adequada, incluindo a proibição de fumar e foguear.
No caso de ser necessário obtenção de licenciamento para armazenamento de
combustível será da responsabilidade do empreiteiro a sua obtenção, devendo a referida
autorização ser anexa ao Plano de Gestão Ambiental.
O manuseamento de óleos deve ser conduzido com os necessários cuidados, de acordo
com as normas previstas na legislação em vigor no sentido de evitar eventuais derrames
suscetíveis de provocarem a contaminação dos solos.
O manuseamento de óleos deve decorrer numa área do estaleiro especificamente
concebida para esse efeito (impermeabilizada e limitada) para poder reter qualquer
eventual derrame.
As zonas de armazenamento de óleos e lubrificantes deverão ser impermeabilizadas e
cobertas e possuir bacias de retenção.
Os óleos usados devem ser armazenados em recipientes adequados e de perfeita
estanquicidade (reservatório em chapa de ferro), sendo posteriormente enviados a
destino final adequado, privilegiando-se a sua reciclagem.
Deve-se restringir o movimento das máquinas ao espaço estritamente necessário à
execução dos trabalhos de construção.
Deverá proceder-se ainda:
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•

Humedecimento periódico das áreas não pavimentadas por onde circulem ou
operem veículos e maquinaria pesada afeta à obra, principalmente se os
trabalhos forem desenvolvidos durante a época seca e/ou em dias ventosos;

•

Limpeza regular dos acessos e da área afeta à obra, especialmente quando
nela forem vertidos materiais de construção ou materiais residuais da obra, no
sentido de evitar a acumulação e ressuspensão de poeiras;

•

Instalação de um sistema de lavagem de rodados, que além das poeiras,
previne também o arrastamento de terras e a sua acumulação nos troços da
rede viária junto aos estaleiros;

•

Instalação de coberturas nos veículos pesados de transporte de terras e de
outro tipo de materiais poeirentos e limitar a respetiva velocidade de
circulação, em particular no interior das instalações fabris;

•

Instalação coberturas sobre os depósitos de terras e de outros resíduos de
demolição especialmente se houver a possibilidade de escorrência ou
pulverização e arrastamento pelo vento.

•

Humedecimento prévio das
movimentações de terras;

•

Utilização, sempre que possível, técnicas e processos construtivos que
dispersem e que gerem menos emissões de poluentes atmosféricos.

áreas

onde

estejam

previstas

grandes

A maquinaria em circulação dever ser mantida em ótimas condições de funcionamento.
Poder-se-ão racionalizar o número de equipamentos e máquinas necessárias para a
execução dos trabalhos da obra e otimizar itinerários a percorrer pelos mesmos. Esta
medida não evita o impacte mas pode reduzi-lo de forma significativa.
Nesta fase, deverão ser selecionados os veículos e maquinaria de apoio à obra, tendo
em atenção a Legislação e recomendações, no que se refere ao controle da poluição do
ar, considerando os limites de emissões de poluentes gasosos e de partículas, bem como
os processos de homologação dos motores a instalar em máquinas não rodoviárias.
Também, deverá reduzir-se a velocidade de circulação de veículos, de modo a diminuir a
concentração de poeiras no ar.
Deverão ser criados caminhos específicos para a circulação dos veículos pesados e da
maquinaria de apoio à obra, para que a sua circulação não seja aleatória e para
minimizar os efeitos de compactação dos solos. Neste sentido, a circulação deve ser
limitada aos caminhos assinalados no Plano de Estaleiro, sendo proibida a circulação nas
restantes áreas adjacentes. Os caminhos a assinalar devem coincidir a circulações
definitivas do aterro ou a vias já existentes no interior da propriedade da CELTEJO. Não
poderão de forma alguma ser criados caminhos alternativos aos existentes.
Todos os materiais e equipamentos de pequena dimensão e/ou que possam deteriorar-se
ao ar livre devem ser adequadamente organizados e arrumados em zonas de
armazenamento fechadas. Os materiais perigosos devem ser separados dos restantes e
devidamente resguardados e identificados. Poderão ainda ser consideradas áreas
específicas para materiais e/ou equipamentos segregados.
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As ferramentas e equipamentos de pequena dimensão devem ser guardados diariamente
em zonas destinadas para o efeito e devidamente fechadas.
No Estaleiro de preparação de armaduras, caso exista, devem ser previstas áreas
organizadas para:
•

depósito dos varões de aço, organizado por baias para separação de varões
por diâmetros;

•

corte dos varões de aço;

•

depósito de desperdícios;

•

dobragem dos varões de aço;

•

depósito de varões de aço dobrados;

•

área de pré-fabrico de armaduras.

No Estaleiro para preparação de cofragens, caso exista, devem ser previstas áreas
organizadas para:
•

depósito de materiais para cofragens;

•

depósito de painéis de cofragem pré-fabricados;

•

área para execução e reparação de cofragens;

•

depósito de cofragens fabricadas; depósito para cofragens usadas.

No Estaleiro devem ser previstas áreas para colocação de pré-fabricados e elementos
metálicos, as quais devem ser planeadas de forma que as peças pré-fabricadas e os
elementos metálicos, sejam arrumadas por tipos. Essas áreas devem ser acessíveis aos
veículos utilizados no seu transporte, carga e descarga.
Na área dos parques de pré-fabricados e elementos metálicos devem ser definidos
caminhos de acesso de forma a possibilitar a carga e descarga de peças com segurança.
No Estaleiro deverá, sempre que necessário, ser prevista área de parque de
equipamentos móveis destinada a estacionamento de equipamentos de apoio sempre
que não estejam a ser utilizados.
O estacionamento de equipamentos em locais de resguardo não integradas no Estaleiro
e pertencentes ao Dono da Obra requer a prévia autorização da Fiscalização e tem que
ser sempre feita cumprindo todas as disposições regulamentares aplicáveis.
Os materiais destinados a aplicação posterior deverão ser depositados em locais do
Estaleiro devidamente arrumados e organizados tendo em conta as suas características
e serão transportados para os locais de aplicação pelos meios mais adequados. Para o
parque de materiais deverá ser privilegiado o local 2 proposto no Estudo de Impacte
Ambiental.
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Tal como referido anteriormente, os locais propostos estaleiros localizam-se dentro da
área da CELTEJO, pelo que será possível através da instalação de condutas provisórias
em PEAD sobre o terreno e/ou fixas às instalações existentes o fornecimento de água
aos estaleiros propostos para as obras de construção. Junto do local 1 existe uma bocade-incêndio que poderá ser usada para o abastecimento de água. Deverá ser dada
especial atenção ao facto da rede de incêndio se encontrar dotada de uma pressão de
serviço de cerca de 12.5 BAR, pelo que deverão ser instalados os dispositivos de
redução de pressão que o Empreiteiro entenda convenientes. Junto do local 2 já existe
um ponto de água mais precisamente no edifício de apoio (balneários) associado ao
campo de futebol. Assim, atendendo a que estes dois pontos já se encontram do lado
Este da linha de caminho-de-ferro interna será possível abastecer com água qualquer
ponto na área de intervenção.
O abastecimento de água de consumo humano será da responsabilidade do empreiteiro
através da colocação de máquinas de água potável (garrafões refrigerados) tal como já
acontece em todas as instalações da CELTEJO.
O Empreiteiro terá que garantir que no Estaleiro de apoio e em todas as frentes de
trabalho em laboração existe água potável em quantidade suficiente à disponibilidade dos
trabalhadores.

LOCAL 1
BOCAS-INCÊNDIO

LOCAL 2
BALNEÁRIOS

FIG. 29 – Pontos de abastecimento de água disponíveis nos locais propostos para estaleiro
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FIG. 30 – Balneários do Antigo Campo de Futebol – junto ao local 2

Sempre que aplicável, deverá ser afixado junto aos pontos de distribuição e de forma
bem visível, informação indicando “Água imprópria para consumo”.
A construção de instalações sanitárias, redes de abastecimento de água, redes
drenagem e de recolha das águas residuais domésticas e industriais nos estaleiros será
da responsabilidade dos empreiteiros, ficando explicito esta responsabilidade no Caderno
de Encargos da Obra.
Será ainda da responsabilidade dos empreiteiros a instalação de caixas de retenção de
sólidos e separadores de hidrocarbonetos para o tratamento das águas residuais
industriais dos estaleiros.
A recolha das águas residuais será realizada por empresas licenciadas. As águas
residuais domésticas deverão ser encaminhadas para a ETAR Municipal e as águas
oleosas e sólidos dos efluentes industriais deverão ser encaminhados para operador
licenciado.
O Empreiteiro deverá elaborar o projeto das instalações elétricas (incluindo cálculos
tendo em conta as necessidades, traçado, características da montagem – enterrado e/ou
aéreo, tipo de rede e acessórios) e respetivos pontos de abastecimento e distribuição,
devendo ser acompanhado de uma memória descritiva e justificativa das soluções
adotadas. Deverá submeter esse projeto à aprovação das entidades competentes e à
Fiscalização.
Para os trabalhos que se realizarem em período noturno ou em áreas interiores sem
iluminação natural suficiente, o projeto das instalações elétricas deverá definir qual o
sistema de iluminação a utilizar nas frentes de trabalho e nos caminhos de acesso e
circulação de viaturas e de trabalhadores, devendo ter em conta os valores mínimos de
Níveis de Iluminação (NI) das diferentes áreas de trabalho indicados no quadro a seguir.
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Espaços exteriores
Áreas e vias de circulação
Áreas
de
realização
trabalhos

NI
(lux)
10
de 40

NI
(lux)
Vias de circulação
40
Escadas e áreas de armazenagem
60
Áreas de trabalho em geral, vestiários, sanitários, 120
etc.
Áreas fechadas afetadas a trabalho permanente
200

Espaços interiores

O empreiteiro deverá efetuar o registo das medições efetuadas nas diferentes áreas de
trabalho para comprovar os valores mínimos indicados, utilizando para o efeito um
luxímetro calibrado.
O Empreiteiro deverá obrigatoriamente montar no Estaleiro pelo menos uma vitrina, em
local bem visível e acessível a todos os trabalhadores, destinada a afixar documentação
sobre segurança e saúde, nomeadamente, a exigida na legislação, neste PSS e no
Caderno de Encargos.
O Empreiteiro deverá dar especial atenção às condições de trabalho dos trabalhadores,
prevendo os meios necessários para manutenção e conservação de todas as instalações
sociais e para uma adequada limpeza de todas as zonas de passagem ou permanência
dos trabalhadores, incluindo as áreas de trabalho.
Deverá também prever a recolha dos lixos em recipientes hermeticamente fechados e
providenciar a sua remoção diária.
O Projeto de Estaleiro integrará a definição dos caminhos de circulação internos,
devendo ser considerado o faseamento dos trabalhos e a necessidade de acesso de
viaturas pesadas.
A área afeta à obra deverá ser limpa frequentemente, especialmente quando forem
vertidos materiais de construção ou materiais residuais da obra, de forma a evitar a
acumulação e ressuspensão de poeiras, quer por ação do vento, quer por ação da
circulação de maquinaria e veículos afetos à obra.
As zonas de realização dos trabalhos devem ficar perfeitamente limpas e regularizadas,
salvo se outros trabalhos forem previstos no projeto.
Caso seja necessário ocupar zonas exteriores à área de intervenção, designadamente
para circulação das viaturas e máquinas, a área afetada deverá ser a menor possível e
essas zonas deverão ser alvo de recuperação no final da obra.
As terras vegetais resultantes de movimentação de terras serão armazenadas para
utilização posterior em arranjos paisagísticos da obra.
Com o termo da obra, as instalações, vedações e obras provisórias serão demolidas pelo
empreiteiro, os seus restos removidos para fora da zona da obra e depositados em locais
segundo a legislação em vigor.
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As zonas de realização dos trabalhos devem ficar perfeitamente limpas e regularizadas,
salvo se outros trabalhos forem previstos no projeto.
Uma vez concluída a obra, o empreiteiro deve proceder à reposição das condições
ambientais de referência na área de intervenção ou, quando tal não seja possível,
assegurar as condições decorrentes do contrato e da legislação aplicável, de acordo com
as instruções do dono da obra.
A remoção dos resíduos do local da obra (a menos dos incorporados na mesma), bem
como dos restos de materiais de construção e dos equipamentos, é a condição
necessária da realização da vistoria para efeito de receção provisória da empreitada,
quando concluída no seu todo.
Deverá ser assegurada a correta gestão dos resíduos de construção, para os quais
existam opções de valorização, reutilização, reciclagem e de tratamento e destino final.
Deverá ser assegurada a correta gestão de outros resíduos sólidos produzidos na obra
(plástico, resíduos metálicos, etc.), privilegiando a redução, reciclagem e a valorização.
Deverão ser preparadas áreas próprias no estaleiro para o parque de resíduos com vista
à armazenagem provisória de resíduos, devendo os resíduos poluentes/perigosos ser
separados e armazenados em locais com cobertura e piso impermeabilizado, sendo as
escorrências encaminhadas para a bacia de retenção com separador de óleos, ou,
alternativamente, colocar as embalagens sobre paletes retentoras.
Deverá ser evitado o depósito, mesmo que temporário, de resíduos, nomeadamente
restos de materiais de construção, embalagens e outros desperdícios produzidos,
assegurando desde o início da obra a sua recolha e encaminhamento a destino final
adequado.
A deposição de resíduos no solo ou em linhas de água á totalmente proibida, assim como
as práticas de os queimar ou enterrar.
Os resíduos inertes sobrantes deverão ser enviados para um aterro de resíduos inertes.
Os resíduos não perigosos devem ser objeto dos seguintes procedimentos:
•

A fração de resíduos passíveis de valorização (papel e cartão, metais,
plástico, vidro, etc.) deve ser encaminhada, sob responsabilidade do
empreiteiro, para a reciclagem.

•

Os resíduos não recicláveis deverão ser encaminhados, sob responsabilidade
do empreiteiro, para aterro licenciado.

•

Os resíduos verdes devem ser encaminhados para compostagem ou para
aterro licenciado sob responsabilidade do empreiteiro.

Devem ser identificados e corretamente sinalizados os contentores e recipientes
existentes em obra para o armazenamento de resíduos. Este ponto é da maior
importância pois uma correta identificação com cartazes adequados impede a ocorrência
de deposições incorretas por parte do pessoal da obra, sobretudo no que diz respeito aos
resíduos perigosos.
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Os resíduos perigosos devem ser recolhidos separativamente, em contentores
apropriados, estanques, e armazenados em locais com cobertura e piso
impermeabilizado, devendo ser encaminhados para tratamento e, ou destino final
adequado, através de um operador licenciado para esse efeito.
O empreiteiro deverá designar um colaborador para executar as tarefas inerentes à
gestão de resíduos em obra, a referir:
•

Manter o local de armazenamento dos resíduos limpo e desimpedido;

•

Verificar a eventual ocorrência de deposições incorretas de resíduos e a
conformidade da carga nos contentores;

•

Verificar o estado de enchimento dos mesmos e acionar a recolha e
substituição dos contentores;

•

Apoiar os gestores/operadores de gestão de resíduos contratados;

•

Proceder ao preenchimento das Guias de Acompanhamento de Resíduos –
Modelo A e registo de saída dos resíduos;

•

Comunicar à direção técnica da obra qualquer irregularidade ou sugestão de
melhoria, etc.

O empreiteiro deverá verificar a ocorrência de derrames acidentais ou fugas nos
contentores de produtos ou resíduos, equipamentos e maquinarias, procedendo de
imediato à contenção pela colocação de um volume recetor estanque e à limpeza da área
afetada pela remoção dos produtos derramados e dos solos ou outro material
contaminado.
Os resíduos produzidos na sequência de eventuais derrames devem ser depositados em
contentores próprios e armazenados em área dedicada no estaleiro.
Os derrames mencionados respeitam a resíduos ou produtos suscetíveis de provocar a
contaminação do solo, tais como combustíveis, lubrificantes ou outros produtos químicos.
Os trabalhadores afetos à obra deverão estar aptos a intervir rapidamente em caso de
acidente envolvendo o derrame de óleos e hidrocarbonetos.
Devem ser instaladas zonas de lavagem de autobetoneiras no estaleiro, devidamente
impermeabilizadas e facilmente identificáveis pelos trabalhadores de modo a evitar
derrames diretamente no solo. Após utilização final destas áreas e depois da deposição
dos materiais suspensos deve separar-se o líquido sobrenadante do material depositado
e enviar para operadores licenciados.

2.4.1.5.2

Identificação e descrição dos estudos complementares

De forma a dar cumprimento às condições estabelecidas na DIA, no âmbito do Projeto de
Execução do Projeto do Novo Aterro da Celtejo foram desenvolvidos alguns estudos
específicos nomeadamente:
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•

Prospeção geotécnica com o intuito de caracterizar adequadamente o terreno de
fundação (solicitado na DIA no ponto 9 dos Elementos a Apresentar em sede de
RECAPE);

•

Mapa piezométrico (mapa de isopiezas) e respetivos estudos desenvolvidos
(solicitado na DIA no ponto 10 dos Elementos a Apresentar em sede de
RECAPE);

•

Projeto de Integração e Recuperação Paisagística (PIRP) (solicitado na DIA no
ponto 12 dos Elementos a Apresentar em sede de RECAPE);

•

Bacias visuais dos miradouros existentes, das vias (de que se destaca a via
panorâmica 245 que liga Vila Velha de Rodão a Gavião do Rodão e a EN18 no
troço junto ao rio Tejo), e a partir do extremo sul das “Portas de Rodão” à cota
268. As referidas bacias devem ser apresentadas em separado (solicitado na DIA
no ponto 13 dos Elementos a Apresentar em sede de RECAPE);

Nos pontos seguintes apresenta-se uma síntese e as principais conclusões dos referidos
estudos que justificam a conformidade do projeto face às medidas constantes na DIA. A
apresentação destes estudos num ponto específico do RECAPE decorreu do facto das
suas conclusões terem tido implicações em diversos aspetos do Projeto de Execução
desenvolvido.

2.4.1.5.2.1 Prospeção geotécnica com o intuito de caracterizar adequadamente o
terreno de fundação (solicitado na DIA no ponto 9 dos Elementos a
Apresentar em sede de RECAPE)
Enquadramento
Apresenta-se no Anexo 5 dos Anexos Técnicos os Resultados do Estudo Geológico e
Geotécnico realizado nas instalações da Celtejo em Maio/Junho de 2015 pela empresa
Sondagens do Oeste, S.A..
De acordo com as cartas geológicas de Portugal escala 1:50.000 folha 28-B e 24-D o
terreno onde será implantação o aterro sanitário pertence ao Miocénico e Paleogénico
indiferenciados, mais concretamente a Arcoses da Beira Baixa.
As arcoses, pertencentes ao Grupo da Beira Baixa, com origem na erosão das rochas
graníticas, terão sido depositadas há 50-30 milhões de anos ao longo de rios efémeros
que corriam pela planura árida.
Estas formações, sobre a qual assenta a Celtejo encontram-se em ambos os lados do rio
Tejo ora em posição elevada (afloramentos cobertos por cascalheiras), ora em posição
deprimida (bacias de Ródão e do Arneiro a Sudoeste de Vila Velha de Ródão), afetadas
por falhas bem visíveis no contato anormal com o xisto.
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Na propriedade da Celtejo e no decurso das várias obras executadas ao longo de
décadas foram realizados vários estudos geológicos com realização de sondagens que
se interpretaram no âmbito do AIA, que se resumem:
1. Fábrica da Portucel em Vila Velha de Rodão – Abril 1985;
2. Empresa de Celulose e Papel de Portugal – Novembro 1987;
3. Aterro Controlada de Resíduos Industriais Banais – Abril 2003;
4. Sondagens na Celtejo – Geocontrole Setembro 2006;
5. Sondagens na Celtejo – Geocontrole Novembro 2006;
As formações, sobre as quais assenta a Celtejo, Arcoses da Beira Baixa, formam uma
unidade com estratigrafia muito irregular, constituída por grés arcósicos de grão médio a
grosseiro, por vezes conglomeráticos, grés finos argilosos e argilas siltosas ou arenosas
muito compactas. Contêm intercalações ou passagens de areias soltas e de seixos mal
rolados e mal calibrados.
Em sondagens realizadas a sudeste e a Este da área fabril da Celtejo, a sul da estrada
para Castelo Branco, os xistos ante-ordovícicos foram encontrados a poucos metros de
profundidades. Na área de confluência das ribeiras do Açafal e do Lucriz, aqueles xistos
são aflorantes e têm a estratificação sub-vertical. Estes factos indiciam alguma
irregularidade na topografia do substrato ante-ordovícico.
A empresa Sondagens do Oeste, S.A., procedeu ao Estudo Geológico-Geotécnico do
local previsto para o Novo Aterro da Celtejo, nas suas instalações, com base numa
campanha de sondagens, para reconhecimento geológico, e instalação de piezómetros,
para monitorização do nível freático e elaboração de um mapa de isopiezométricas que
evidenciem a rede de fluxo subterrâneo.
A campanha de prospeção e ensaios envolveu os seguintes trabalhos:
•

7 sondagens, com ensaios SPT;

•

5 piezómetros, instalados em furos de sondagens;

•

Recolha de amostras (11) para realização de ensaios laboratoriais (identificação,
permeabilidade e compactação).

Os trabalhos de campo decorreram entre os dias 04 e 18 de Maio de 2015, tendo-se
efetuado posteriormente uma leitura dos piezómetros, no dia 04 de Junho. No Anexo 1
do Estudo Geológico e Geotécnico apresentado no Anexo 5 dos Anexos Técnicos e na
FIG. 31 e FIG. 32 apresenta-se a respetiva localização em planta.
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FIG. 31 – Localização do terreno abrangido pela campanha de prospeção geotécnica

Os piezómetros ficaram localizados no exterior das células a construir de modo a ficarem
já para a monitorização antes, durante e após a execução das obras.
Os solos encontrados no decurso das sondagens consistem em restos de madeira na
camada superficial, argila arenosa, areia média a fina argilosa nas camadas inferiores.
No Quadro 36 indicam-se as cotas de boca e as profundidades atingidas pelas
sondagens.
Quadro 36 – Cotas de boca e profundidades atingidas pelas sondagens
Referência

Cota aproximada
(m)

Prof. máxima (m)

Ensaios SPT

S1

94,74

12,0

8

S2

94.27

9,0

6

PZ4

102,83

22,5

10

PZ5

97,10

24,0

10

PZ6

97,80

21,0

9

PZ7

94,71

22,5

10

PZ8

83,63

20,5

8

131,5

61

TOTAL

Nota: as cotas de boca apresentadas correspondem a valores aproximados deduzidos com base no levantamento
topográfico do terreno, facultado pelo cliente
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FIG.32

No total, perfuraram-se 131.5 metros, sendo 128m em solos e rocha branda e 3.5 em
rocha, e executaram-se 61 ensaios SPT.
Os boletins das sondagens com ensaios SPT apresentam-se no Anexo 5 dos Anexos
Técnicos.

Piezómetros e níveis de água
Para a monitorização da posição do nível freático, procedeu-se à instalação de
piezómetros em 5 furos de sondagem, conforme a localização apresentada no Anexo 1
do Relatório geotécnico, bem como na FIG. 32 apresentada anteriormente.
Os piezómetros são constituídos por tubo em PVC rígido de 50 mm de diâmetro útil (60
mm de diâmetro externo), crepinado de fábrica com 1 mm de espessura e 5 mm de
afastamento. Foram introduzidos nos furos após a sua limpeza, com o posterior
preenchimento do espaço anelar por areia com granulometria adequada à função de
filtro.
No final da campanha de prospeção, em meados de Maio, e no dia 4 de Junho de 2015,
foi medida a posição do nível da água nos piezómetros e nas sondagens, cujos
resultados se encontram descritos no Quadro 37.
Quadro 37 – Posição do nível da água medido nas sondagens e piezómetros
Referência

Cota aproximada
(m)

Prof. nível água
(18/05/2015) (m)

Prof. nível água
(04/06/2015) (m)

Cota aproximada
do NF a
04/06/2015 (m)

S1

99,74

4,5

5,9

93,84

S2

94,27

Furo fechado

--

--

PZ4

102,83

4,6

6,0

96,83

PZ5

97,10

3,0

11,3

85,80

PZ6

87,80

7,0

12,1

75,70

PZ7

94,71

2,7

12,9

81,84

PZ8

83,63

1,3

2,3

81,33

Ensaios de Laboratório
Com vista à caracterização dos solos ocorrentes nos níveis superiores, recolheram-se
das sondagens, entre 1 e 8m de profundidade, um conjunto de amostras remexidas,
posteriormente submetidas a ensaios laboratoriais.
No quadro seguinte apresenta-se a referência de cada amostra, a profundidade de
recolha, a descrição litológica das mesmas com base na análise macroscópica e os
ensaios laboratoriais realizados.

RECAPE do Projeto do Novo Aterro da Celtejo
Volume 2 – Relatório Base
Janeiro 2016
Rev.00

159

Quadro 38 – Referência de cada amostra, a profundidade de recolha e descrição litológica
Ref.
Amostra

Profundidade
(m)

Descrição litológica
(análise macroscópica)

S1 – A1

2,0 m – 4,0 m

Restos de Madeira podre (at)

S2 – A1

2,0 m – 4,0 m

Argila arenosa (at)

S2 – A2

4,8 m – 6,0 m

Areia média a fina argilosa

PZ4 – A41

2,5 m – 4,5 m

Argila arenosa

PZ4 – A2

5,5 m – 8,0m

Areia média a fina argilosa

PZ5 – A1

2,5 m – 4,5 m

PZ5 – A2

5,0 m – 7,0 m

PZ6 – A1

1,0 m – 3,0 m

PZ7 – A1

2,0 m – 4,0 m

PZ7 – A2

4,5 m – 6,0 m

PZ8 – A1

1,0 m – 3,0 m

Ensaios Requisitados

Análise Granulométrica
Limites de Atterberg (LL + LP
Teor de água
Compactação
Ensaio de permeabilidade

Ensaio de permeabilidade
Análise Granulométrica
Limites de Atterberg (LL + LP)
Teor em água
Compactação / permeabilidade
Ensaio de permeabilidade

Areia média a grosseia
argilosa

Argila com areia

De acordo com os resultados obtidos nos ensaios de identificação, os solos foram
classificados segundo os sistemas AASHTO (classificação rodoviária) e ASTM
(unificada). No que diz respeito à permeabilidade, os solos foram classificados segundo
Lambe e Whitman (1969) (Quadro 39).
Quadro 39 – Classificação solos quanto à permeabilidade
Grau de Permeabilidade
Alto

K (m/s)
>10

-3

-3

-5

-5

-7

-7

-9

Médio

10 < 10

Baixo

10 a 10

Muito Baixo

10 a 10

Praticamente impermeável

<10

-9

No Quadro 40 apresenta-se o resumo dos ensaios laboratoriais e a respetiva
classificação das amostras.
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Quadro 40 – Resumo dos ensaios laboratoriais e classificação das amostras

Interpretação dos Resultados
Verifica-se que as sondagens realizadas demonstraram que no local em estudo os
depósitos arenosos arcósicos pertencentes ao Miocénico e Paleogénico indiferenciado
atingem espessuras da ordem de mais de duas dezenas de metros, com a presença, por
vezes, de níveis pouco espessos de solos argilo-arenosos, como nos locais das
sondagens PZ4 e PZ8.
As areias apresentam-se com granulometria geralmente média a grosseira cimentada em
matriz argilosa (arenitos arcósicos), de coloração bege, bege esverdeada e bege
avermelhada.
Na sondagem PZ8, sob os arenitos arcósicos, foram detectados os xistos do complexo
xisto-grauváquico, a partir de 17m de profundidade.
Recobrindo o terreno natural, na zona das sondagens S1, S2, PZ4 e PZ8, ocorre um
horizonte de aterro, distinguindo--se uma camada constituída por argilas arenosas de
coloração esverdeada, com restos de cordas e fragmentos rochosos, e outra camada
com restos de madeira podre (sondagens S1 e S2). A espessura destas camadas varia
entre 2m, na sondagem PZ8, e 10m, na sondagem S1.
O modelo geológico-geotécnico local, com a individualização de 4 unidades geotécnicas
principais, distinguidas em função da natureza das formações e do comportamento
geomecânico evidenciado pelos ensaios SPT, é apresentado no quadro seguinte. Nas
peças desenhadas pode-se apreciar o desenvolvimento lateral e em profundidade das
mesmas.
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Quadro 41 – Unidades Geotécnicas Individualizadas

No Quadro 42 apresenta-se os conjuntos de parâmetros geotécnicos propostos para o
modelo-geotécnico local. Os valores apresentados foram definidos com base em
experiência em trabalhos similares e através de correlações apresentadas em bibliografia
da especialidade, em função das litologias atravessadas e do comportamento
geomecânico evidenciado pelos ensaios SPT.
Quadro 42 – Conjunto de Parâmetros Geotécnicos Propostos

Terraplenagens
De acordo com os elementos pelo cliente, prevê-se que as terraplenagens (escavações
e/ou aterros) possam atingir desníveis máximos pouco superiores a 10 m. A geometria
dos taludes é de 1V:2H para o exterior das células e de 1V:2,5H para o interior, tanto nas
escavações como nos aterros a construir; sempre que os taludes exteriores excedem 6m
serão materializadas banquetas com 2,5 m de largura. No canto sul prevê-se a
construção de um muro em gabiões com 4 m de altura máxima.
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Os taludes interessarão os depósitos de aterro existentes (UN3), o terreno natural (UN2)
e os aterros a construir (com solos resultantes de escavações na UN2). Tanto na base
das células como sob as plataformas de circulação, garantir-se-á, numa espessura
mínima de 1m, a substituição dos aterros existentes, caso ocorram, por aterro
compactado.
Nos taludes de carácter definitivo (taludes exteriores das células) que interessem os
aterros existentes (UN3), com fraca competência geotécnica, deverá garantir-se a
construção de um espaldar de aterro novo com 4m de largura mínima, no topo, e taludes
interiores de inclinação 1V:1H.
Os aterros a construir poderão socorrer-se dos solos naturais resultantes do desmonte da
UN2 – areias argilosas – devendo estes ser compactados por camadas, com
equipamento adequado ao tipo de material, e com controlo sistemático, cumprindo um
grau de compactação mínimo de 90% em relação ao ensaio Proctor modificado.
Os terrenos em presença são bastante erodíveis por acção da água. Por isso será
fundamental a execução de um sistema de drenagem adequado para a intersecção e
colecta das águas de escorrência superficiais, o que deve ser feito atempadamente, a par
com as escavações. Também pelo mesmo motivo, para evitar o ravinamento dos taludes,
a sua proteção física e/ ou natural, com revestimento de terra e sementeira vegetal, deve
ser realizado o mais cedo possível.
Na zona da sondagem PZ8, junto a uma linha de água, deverão ser saneados os solos
superficiais, numa espessura de cerca de 2m, previamente à construção do aterro. Face
à posição do nível freático no mesmo local, deve ser considerada uma camada drenante
na base do aterro.
De resto, os níveis de água não deverão interferir com os trabalhos de terraplenagem,
pois situam-se abaixo das cotas de projeto.

Estabilidade dos taludes
Tendo em conta as condições referidas anteriormente, fez-se a verificação da
estabilidade dos taludes em quatro perfis considerados condicionantes, assinalados no
Des. 1.1 - Planta: perfil 1, correspondente ao maior talude de escavação para o interior
da célula, com 7m, interessando o horizonte UN3; perfil 2, com talude de aterro com
cerca de 11m de altura junto ao local onde foi realizada a sondagem PZ8, sobre a linha
de água; perfil 3, talude de 11,5m, com uma banqueta e espaldares em aterro novo; perfil
4, desnível de 9,5m, com um muro em gabiões (com 4m de altura), na base, e
substituição do aterro existente (UN3) por aterro novo no espaldar exterior.
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A análise foi realizada em situação bidimensional, considerando uma sobrecarga de
10 kN/m2 sobre a plataforma de circulação, com base em métodos de equilíbrio limite,
nomeadamente os métodos de Morgenstern-Price e Bishop simplificado, com recurso ao
programa automático Slide (Rocscience), admitindo um mecanismo de rotura segundo
superfícies do tipo circular e fatores de segurança globais.
Adotaram-se os seguintes parâmetros de resistência para os horizontes interessados –
tendo-se obtido por retroanálise dos taludes existentes (com 6m de altura e inclinação
1V:1,3H, aprox.) os valores para a UN3:
•

Aterro existente (UN3): _=14kN/m3; _’=18º; c’=5kPa

•

Aterro novo: _=21kN/m3; _’=28º; c’=5kPa

•

Terreno natural (UN2): _=21kN/m3; _’=28º; c’=20kPa

•

Gabiões: _=18kN/m3; _’=45º; c’=10kPa

Nas figuras seguintes estão representadas as condições geométricas dos perfis 1 a 4 e
os resultados obtidos, em termos de superfícies de deslizamento e fatores de segurança
associados.

FIG. 33 – Retroanálise dos taludes de aterro existentes: FS=1,08
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FIG. 34 – Perfil 1, com 7m de desnível (em escavação), talude 1V:2,5H: FS=1,36

FIG. 35 – Perfil 2, com talude com 11m de altura em aterro, taludes 1V:2H + banqueta:
FS=1,65
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FIG. 36 – Perfil 3, com talude com 11,5m de altura, taludes 1V:2H + banqueta 2,5m: FS=1,36

FIG. 37 – Perfil 4, com 9,5m de desnível e muro de gabiões na base: FS=1,33
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2.4.1.5.2.2 Mapa piezométrico (mapa de isopiezas) e respetivos estudos
desenvolvidos (solicitado na DIA no ponto 10 dos Elementos a
Apresentar em sede de RECAPE)
A determinação do sentido do fluxo das águas subterrâneas corresponde a um dos
parâmetros mais importantes para a avaliação de contaminação de aquíferos, bem como
para a definição da monitorização das águas subterrâneas, principalmente, em áreas
onde a atividade exercida possa compreende risco elevado para os recursos naturais.
Para a elaboração do mapa isopiezométrico da área em estudo, foi medido o nível de
água nas sondagens e nos piezómetros e calculados os respetivos gradientes
hidráulicos.
Na área do aterro existem instalados quatro poços de monitorização (PZ4, PZ5, PZ6, PZ7
e PZ8), tendo sido realizados mais duas medições no pontos de sondagem S1 e S2;
através dos quais foi possível determinar o sentido do fluxo subterrâneo. Neste estudo
utilizou-se o software Surfer 8 para elaboração do mapa piezométrico.
Em regime de escoamento em meio poroso o gradiente hidráulico (i) define-se como a
perda de energia por unidade de comprimento percorrido pela água, ou seja, a
diminuição de potencial hidráulico por unidade de comprimento, medido na direção do
fluxo de água. Assim, os gradientes hidráulicos foram calculados de acordo com a
seguinte fórmula:

i=

h/L

onde:
i - gradiente hidráulico (adimensional).
h - diferença de potencial entre dois pontos (hw1-hw2).
L - distância na direção do fluxo entre estes dois pontos.
Os mapas foram gerados pelo software Surfer 8.0 (Golden Software Inc., 2002), que
utiliza uma folha de cálculo com valores das coordenadas x, y e z para interpolar os
valores dos diferentes pontos, gerando as equipotenciais. Os valores de x e y
(posicionamento dos piezómetros e sondagens no plano bidimensional) foram obtidos da
planta topográfica fornecida (dwg). Os valores de z correspondem às cotas dos níveis de
água medidos a 4 de Junho de 2015. Os valores x, y e z foram inicialmente registados
numa folha de cálculo Excel, para serem posteriormente exportados para o Surfer 8.0. Os
dados foram interpolados no referido programa (o método de interpolação escolhido foi o
de Krigagem), gerando um grid, que constitui um registo onde os valores de z possuem
uma disposição espacial retangular e regular.
Posteriormente, cada grid foi transformado em gráfico (contour map e vector map), que
constitui o mapa de isopiezométricas. Finalmente, os mapas foram exportados para o
Autocad, para serem editados sobrepostos à planta topográfica, para a visualização das
equipotenciais em conjunto com as curvas de nível do terreno.
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O mapa de isopiezométricas e gradientes hidráulicos apresenta-se no Anexo 5 dos
Anexos Técnicos e na FIG. 38. Como se pode verificar, na área em estudo os níveis
piezométricos situam-se aproximadamente entre as cotas 97 m (PZ4), no canto sudoeste,
e 76 m (PZ6) a meio do limite norte, sempre abaixo da base das células em projeto. O
sentido principal de percolação é de sul para norte. No canto sul, há um fluxo de oeste
para este, entre PZ4 e PZ5, mas perto deste ponto a direção aproxima-se do fluxo
principal, para norte.
Os gradientes hidráulicos não são elevados, com valores entre 0,02 e 0,2, situando-se os
maiores entre S1 e PZ6 e os mais baixos na zona este do terreno (S2, PZ7 e PZ8).

2.4.1.5.2.3 Projeto de Integração Paisagística (PIRP) (solicitado na DIA no ponto 12
dos Elementos a Apresentar em sede de RECAPE)
O Projeto de Integração e Recuperação Paisagística (PIRP), desenvolvido incorporou as
sugestões mencionadas, sempre que as mesmas eram aplicáveis às características e
intervenções com ocorrência na área em estudo.
A conceção geral do projeto de integração paisagística assentou no princípio geral de
minimizar os principais impactes visuais e paisagísticos da presença do novo aterro,
através de um conjunto de medidas e ações que visam recuperar a paisagem
descaracterizada atualmente existente na área de intervenção, transformando-a e
integrando-a de forma equilibrada e sustentável na paisagem envolvente.
A solução de integração e recuperação paisagística proposta pretende atingir os
seguintes objetivos:

168

−

Reconstituir e valorizar a paisagem da área de intervenção, estabelecendo uma
relação de harmonia e continuidade com o padrão existente na paisagem rural da
zona envolvente, tendo como elementos “âncora” a morfologia local e a vegetação
arbórea e arbustiva existente;

−

Promover o aumento da biodiversidade e de qualidade visual e ecológica da
paisagem;

−

Instalar um coberto vegetal compatível com as condições edafo-climáticas
presentes, que evite/atenue problemas de erosão, conduza à recuperação e
valorização ambiental das áreas intervencionadas e promova a sua integração
paisagística. Nesse sentido, no revestimento vegetal, recorreu-se à utilização de
espécies autóctones e de outras bem adaptadas e características da paisagem
local;
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−

Minorar a destruição do solo e da vegetação existente, preservando a vegetação
nas áreas não sujeitas a movimentos de terras e decapando e armazenando, para
posterior utilização, a camada arável das áreas onde se prevê alteração
morfológica. Este último aspeto encontra-se salvaguardado e contabilizado no
projeto de engenharia do aterro;

−

Incorporar no projeto as recomendações constantes da Declaração de Impacte
Ambiental dentro do âmbito Paisagem, de entre as quais se enumeram as
seguintes:
•

Reproduzir ou reconstituir o padrão existente na paisagem à
semelhança do existente no vale da ribeira do Açafal – clareira de
prado e compartimentação por sebes vivas.

•

A superfície do aterro deve, face às restrições técnicas, ser entendida
como zona de clareira/prado natural. Na envolvente, e a uma distância
que não comprometa a integridade física das geotelas, devem ser
constituídas sebes vivas de acordo com a tipologia existente na
envolvente da ribeira do Açafal.

•

As referidas sebes vivas, entendidas como cortinas arbóreo-arbustivas
devem ser por isso multiestratificadas (estrato arbustivo e arbóreo) e
multiespecíficas.

•

Tendo em consideração a envolvente (os miradouros existentes, a
povoação, as vias, geosítios e outros locais de interesse) a localização
técnica das cortinas arbóreo-arbustivas deve ser estudada de forma a
minimizar os impactes visuais sobre esses locais, tendo em
consideração as bacias visuais desses pontos.

•

A composição florística ou de espécies deve apenas privilegiar as
espécies autóctones da flora local e sem adulteração no que se refere
a subespécies ou variedades, típicas das misturas comerciais.

•

Devem ser excluídas todas as espécies vegetais exóticas invasoras.

•

As espécies a utilizar devem ser certificadas e devem encontrar-se em
bom estado fitossanitário.

•

As espécies a utilizar devem apresentar já um porte adequado e bem
conformado.

•

recurso a terras vegetais deve garantir que a sua proveniência não é
de áreas onde existam ou tenham existido espécies vegetais exóticas
invasoras.
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Para alcançar os objetivos preconizados e reduzir o impacte visual da presença do aterro
o PIRP propõe:
−

O revestimento vegetal, por hidrossementeira, das células do novo do aterro
utilizando-se uma mistura de sementes de espécies herbáceas, gramíneas e
leguminosas e outra constituída exclusivamente por leguminosas a aplicar na
zona das banquetas. A ausência do estrato arbustivo e arbóreo prende-se com o
facto dessas espécies, devido ao seu maior porte e sistema radicular mais
profundo, possam danificar a tela que recobre o aterro.
Nos novos taludes criados no perímetro do aterro, na zona exterior à via de
circulação periférica, para além da mistura anteriormente referida, será também
utilizada uma mistura de espécies arbustivas.
A hidrossementeira destas misturas, para além de permitir instalar um coberto
vegetal que recobre rapidamente a área intervencionada, concorre para a
estabilização biofísica dos taludes e das plataformas do novo aterro e evita a
erosão do solo e o aparecimento de sulcos. Os prados e as zonas de matos de
carácter pioneiro resultante desta hidrossementeira prevê-se que venham a ser
gradualmente colonizados por espécies autóctones, o que irá contribuir para que a
integração paisagística da área intervencionada se processe de forma o mais
natural possível, não destoando da paisagem envolvente.

−

Criação de cortinas arbóreas e arbustivas implantadas em planos distintos e a
diferentes distâncias do aterro, de forma a interligar as manchas arbóreas e
arbóreo-arbustivas com maior expressão existentes, criando corredores
ecológicos consistentes que possam contribuir, de forma significativa, para
atenuar a presença do novo aterro a partir das principais vias de circulação com
vista sobre o novo aterro (EN18, EN245 e EN241), do miradouro das Portas do
Rodão, bem como da zona de quintas que se estende ao longo da margem
esquerda da linha de água que delimita a propriedade da CELTEJO.
De forma a que as cortinas arbóreo-arbustivas atinjam com mais eficácia os
objetivos propostos preconiza-se a utilização de espécies arbóreas de plumagem,
uma vez que as árvores de alinhamento, devido à forma como são conduzidas,
desenvolvem o copado a maior altura e deixam desguarnecido uma parte
significativa do tronco, formando por isso uma barreira visual menos eficiente.
Propõe-se ainda que as espécies a plantar sejam maioritariamente exemplares
jovens, principalmente os perenifólios, de forma a que melhor se adaptem às
condições edafo-climáticas existentes prevendo-se deste modo uma percentagem
mais elevada de sucesso na sua instalação, evitando assim sucessivas retanchas
que atrasariam a formação e desenvolvimento da cortina preconizada.
As cortinas arbóreas e arbustivas propostas encontram-se representadas de
forma esquemática na FIG. 39, considerando-se, para melhor facilidade de
descrição, a existência de cinco cortinas distintas.
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FIG. 39 – Cortinas arbóreo-arbustivas propostas

A cortina arbóreo-arbustiva designada por “cortina 1” circunda o novo aterro em
todo o seu perímetro, por ambos os lados da vedação, aproveitando em parte os
taludes de aterro criados na sua envolvente, estendendo-se também, a este e
nordeste, para as zonas de cota mais elevada.
Esta a cortina permite estabelecer a ligação entre a mancha de azinho existente a
noroeste do novo aterro e a cortina de eucaliptos no seu troço nascente.
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Complementado e reforçando a cortina de eucaliptos, a nascente e sul, e
estabelecendo ligações com a vegetação da galeria ripícola a implementar nas
margens do ribeiro do Vale das Vinhas (linha de água que constitui o limite
nascente da propriedade da Celtejo), e objeto de um projeto autónomo,
desenvolve-se a “cortina 2”. Esta cortina que se implanta no plano mais afastado
do novo aterro e mais próximo das vias de circulação automóvel, reforça a cortina
de eucaliptos e permite estabelecer uma ligação consistente com as manchas de
freixo e eucalipto existentes a sul e poente do campo de jogos.
Para além de reforçar a cortina de eucaliptos existente, permite também atenuar a
rigidez da sua linearidade, criando formas mais naturalizadas na distribuição
futura da vegetação, e simultaneamente, pela introdução de espécies
predominantemente autóctones, conferir maior biodiversidade ao corredor
monoespecífico da cortina de eucaliptos.
Recomenda-se que no processo de acompanhamento do desenvolvimento da
cortina de eucaliptos, no caso de se verificarem situações de insucesso, seja feita
a plantação com espécies autóctones o que contribuirá também para uma melhor
integração desta faixa plantada na paisagem. Em termos de espécies preconizase a utilização das mesmas previstas para o projeto do novo aterro usando
caducifólias nas zonas onde se verifiquem problemas de drenagem e perenifólias
nas restantes situações.
A “cortina 3” desenvolve-se a norte do novo aterro estabelecendo, ao longo da
vedação, a ligação entre a importante mancha de azinho existente e a cortina de
eucaliptos, plantada pela CELTEJO. Apesar de se implantar a uma cota
relativamente baixa em relação às cotas de topo do novo aterro, esta cortina
constitui um importante corredor ecológico e de compartimentação do espaço,
separando nitidamente os distintos usos do solo presentes e permite criar
condições similares às presentes na várzea da ribeira do Açafal, enriquecendo e
requalificando a paisagem atualmente presente.
A poente do aterro, bordejando o novo acesso ao aterro e a linha de caminho de
ferro implanta-se a “cortina 4”. Se na zona do acesso ao aterro esta cortina
estabelece a ligação à “cortina 1”, na faixa que se implanta a nordeste do talude
que margina a linha de caminho de ferro, esta cortina, embora num plano
diferente, dá continuidade visual ao alinhamento de choupos no limite nordeste do
estacionamento junto à entrada nas instalações fabris da CELTEJO.
A “cortina 5”, constitui a sul e nascente o corredor de ligação entre a “cortina1“ e
o conjunto constituído pelas fiadas de eucaliptos e pela “cortina 2” Esta cortina,
para além de estabelecer mais um corredor verde intercalar entre as duas cortinas
que interliga, terá um importante papel no atenuar da visibilidade do parque de
matérias primas, uma vez que o seu traçado se implanta no perímetro dessa zona
de depósito.
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2.4.1.5.2.4 Bacias visuais dos miradouros existentes, das vias (de que se destaca a
via panorâmica 245 que liga Vila Velha de Rodão a Gavião do Rodão e a
N18 no troço junto ao rio Tejo), e a partir do extremo sul das “Portas de
Rodão” à cota 268. As referidas bacias devem ser apresentadas em
separado (solicitado na DIA no ponto 13 dos Elementos a Apresentar em
sede de RECAPE)
Estas bacias foram elaboradas tal como solicitadas na DIA e apresentam-se no Anexo 8
dos Anexos Técnicos.
Tal como referido na resposta anterior, bem como no PIRP, foram adotadas soluções
para alcançar os objetivos preconizados e reduzir o impacte visual da presença do aterro,
nomeadamente:
−

O revestimento vegetal, por hidrossementeira, das células do novo do aterro

−

Criação de cortinas arbóreas e arbustivas implantadas em planos distintos e a
diferentes distâncias do aterro, de forma a interligar as manchas arbóreas e
arbóreo-arbustivas com maior expressão existentes, criando corredores
ecológicos consistentes que possam contribuir, de forma significativa, para
atenuar a presença do novo aterro a partir das principais vias de circulação com
vista sobre o novo aterro (EN18, EN245 e EN241), do miradouro das Portas do
Rodão, bem como da zona de quintas que se estende ao longo da margem
esquerda da linha de água que delimita a propriedade da Celtejo.

2.4.1.6

Pormenorização das medidas de minimização e de compensação, bem
como dos programas de monitorização estabelecidos na DIA, sem
prejuízo da apresentação de outras medidas e programas que, face ao
maior aprofundamento da identificação e avaliação dos impactes, se
venham a considerar necessários

A pormenorização das medidas de minimização e de compensação, bem como dos
planos de monitorização estabelecidos na DIA estão devidamente detalhados no Volume
3 - Relatório Técnico Final das Medidas e Condicionantes Ambientais.

2.4.1.7

Descrição e análise das questões levantadas em sede de consulta
pública, no âmbito do procedimento de AIA, referindo quais as pretensões
que foram adotadas, bem como as que não foram acolhidas,
fundamentando as razões desse facto

Tal como referido no ponto 2.2.1, o projeto em avaliação foi assim sujeito, em fase de
Estudo Prévio e nos termos da legislação em vigor, a procedimento de Avaliação de
Impacte Ambiental (AIA), tendo o Estudo de Impacte Ambiental (EIA) relativo ao Projeto
sido entregue na Agência Portuguesa do Ambiente, I.P. (APA) a 23 de junho de 2015.
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A Agência Portuguesa do Ambiente (APA), na sua qualidade de autoridade de AIA,
dando cumprimento ao estipulado no artigo 19.º do Decreto-Lei n.º 151-A/2013, de 31 de
outubro, nomeou uma Comissão de Avaliação (CA), constituída por representantes da:
•

Agência Portuguesa do Ambiente e respetivas Administrações das Regiões
Hidrográficas do Centro (APA, I.P.);

•

Direção-Geral do Património Cultural (DGCP);

•

Laboratório Nacional de Energia e Geologia (LNEG, I.P.);

•

Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro (CCDRCentro);

•

Direção Regional de Economia do Centro (DRE-C);

•

Instituto Superior de Agronomia / Centro de Ecologia Aplicada Prof. Baeta Neves
(ISA/CEABN).

Atendendo às características específicas do projeto, da sua localização e à constituição
da CA, não foi identificada qualquer entidades externas à CA cuja consulta fosse
relevante para a avaliação.
No âmbito da avaliação da conformidade do EIA, em cumprimento do disposto no artigo
14.º do Decreto-Lei n.º 151-A/2013, de 31 de outubro e na Portaria n.º 395/2015, de 4 de
novembro, foi considerada necessária a apresentação de elementos adicionais de forma
a clarificar questões relacionadas com a descrição do projeto, a diversos aspetos globais
nomeadamente alternativas, e aos fatores ambientais, como a geologia e a hidrogeologia
e águas subterrâneas, os recursos hídricos superficiais, o Ambiente sonoro, património e
a paisagem. Considerou-se ainda necessária a reformulação do Resumo Não Técnico,
em conformidade com os elementos adicionais solicitados. Foi emitida a conformidade do
EIA em 21 de Outubro de 2014.
A análise técnica do EIA e os respetivos Aditamentos tiveram o objetivo de avaliar os
impactes do projeto e a possibilidade dos mesmos serem minimizados/potenciados. A
apreciação dos fatores ambientais foi efetuada, tendo por base os pareceres emitidos
pelas entidades que constituem a CA. Assim, a APA/ARH Centro emitiram parecer sobre
Recursos Hídricos Superficiais, Qualidade da Água e da Hidromorfologia, o ICNF sobre
Fatores Biológicos e Ecológicos, a CCDR-Centro sobre Solos e Uso do Solo, Qualidade
do Ar, Ordenamento do Território e Socioeconomia, a DGPC sobre Património Cultural, o
LNEG sobre Geologia, Geomorfologia e Recursos Minerais e o ISA/CEANB sobre a
Paisagem.
Foram realizadas reuniões de trabalho, com o objetivo de verificar a conformidade do
EIA, analisar e avaliar os impactes das alternativas propostas, analisar os contributos
setoriais das várias entidades da CA e os pareceres solicitados a entidades externas,
definir os fatores ambientais determinantes/relevantes para a avaliação ambiental do
projeto e analisar os resultados da Consulta Pública.
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Em cumprimento do preceituado no artigo 15.º do Decreto-Lei n.º 151-B/203, de 31 de
outubro, a Consulta Pública decorreu durante 20 dias úteis, 20 de outubro a 29 de
novembro de 2014 e no decurso da mesma foram recebidos quatro pareceres, com a
seguinte proveniência:
•

Direção Geral do Território (DGT);

•

Direção Regional de Cultura do Centro (DRC);

•

Instituto de Conservação da Natureza e das Florestas (ICNF);

•

Turismo de Portugal.

A análise dos pareceres recebidos não traduz qualquer objeção aos projetos. Em
determinados contributos são feitas algumas recomendações e apontadas medidas de
minimização, com vista a mitigar os impactes expectáveis com a execução do projeto.
A DGT informa ter verificado, quanto à rede geodésica, não existirem na área de
implantação do projeto vértices geodésicos, pelo que a sua implantação não constitui
impedimento para as atividades por si desenvolvidas. No entanto, no que à cartografia diz
respeito, atestou que o estudo enferma de algumas questões de ordem técnica e legal
pelo que, até à sua resolução, tem uma posição desfavorável ao projeto. A saber:
•

No âmbito da Carta Administrativa Oficial de Portugal (CAOP) constata que o
projeto se insere no município e freguesia de Vila Velha de Rodão. No entanto
não é referida a versão da CAOP utilizada, situação que deverá ser retificada;

•

É apresentado levantamento topográfico não homologado;

•

As entidades indicadas nas plantas não estão registadas para poderem produzir
cartografia topográfica e/ou temática de base topográfica (Celtejo, S.A., Hidrovia,
Agri-Pro Ambiente;

•

Algumas peças gráficas apresentadas não contêm coordenadas implantadas, não
indicam a exatidão posicional planimétrica, não indicam a exatidão temática nem a
precisão posicional nominal;

•

É necessária a apresentação da declaração do Instituto Geográfico do Exército
em como os seus dados cartográficos foram licenciados para esta finalidade de
utilização, em formato (vetor ou raster) e em que sistema de georreferência;

•

São utilizados orto fotos não oficiais e não homologados do “Digital Globe”.

No âmbito dos Instrumentos de Gestão Territorial (IGT) alerta para o cumprimento dos
requisitos do regime jurídico, aprovado pelo DL n.º 380/99, de 22 de setembro, alterado e
republicado pelo DL 46/2009, de 20 de fevereiro.
Relativamente às questões legais associadas à cartografia, considera que as mesmas,
embora não relevem para a avaliação desenvolvida, são da responsabilidade do
proponente, pelo que lhe foram prontamente transmitidas.
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A DRCC informa nada ter a opor quanto à aprovação dos projetos desde que cumprida a
medidas de minimização proposta no EIA para o Património “sempre que a área a afetar
potencialmente apresente património arqueológico, deve-se efetuar o acompanhamento
arqueológico de todas as ações que impliquem a movimentação de solos,
nomeadamente escavações e aterros, que possam afetar o património arqueológico”.
O ICNF, no âmbito das suas competências, chama a atenção para as seguintes aspetos:
•

A área em estudo insere-se no Plano Regional de Ordenamento Florestal (PROF)
Beira Interior Sul e não PROF Central Litoral como, por vezes, é referido;

•

Nos trabalhos de recuperação e valorização paisagística, não se autoriza a
utilização de espécies invasoras listadas no Anexo I, nem com risco ecológico
conhecido, listadas no Anexo III do DL n.º 565/99, de 21 de dezembro;

•

“É obrigatória a declaração do corte ou arranque de árvores florestais que se
destinem à venda ou ao autoconsumo para transformação industrial” que se aplica
a arranques, cortes, desbastes ou cortes extraordinários, conforme o disposto no
artigo 1.º do DL 174/88, de 17 de maio;

•

Relativamente ao abate e desrama de coníferas hospedeiras de nemátodo da
madeira do pinho – géneros Abies (abetos), Cedrus (cedros), Larix (larix), Picea
(píceas ou espruces), Pinus (pinheiros), Pseudotsuga (falsas-tsugas) e Tsuga
(sugas), deve ser cumprido o disposto no DL n.º 95/2011;

•

Constitui intenção da Câmara Municipal de Vila Velha de Rodão proceder à
adequação da proposta de revisão do PDM de forma a considerar a área de
implantação do novo aterro que a Celtejo, S.A., presente executar junto das suas
instalações fabris, como espaço de atividade económica, classificação essa que
permitiria, ao nível do plano, viabilizar a utilização pretendida;

•

Nos aterros sanitários inseridos ou confinantes com espaços florestais é
obrigatória a gestão de combustíveis, e a sai manutenção, de uma faixa
envolvente com uma largura mínima não inferior a 100 m, competindo à respetiva
entidade destora ou, na sua inexistência ou não cumprimento da sua obrigação, à
câmara municipal realizar os respetivos trabalhos;

•

Requalificação da galeria ripícola: nos trabalhos propostos para esta zona
considera desnecessário proceder à regularização do terreno. As espécies
autóctones a utilizar devem ser as mesmas que se encontram atualmente na linha
de água. Equaciona a hipótese de deixar que a vegetação recupere através da
sucessão natural.

O Turismo de Portugal informa nada ter a objetar quanto aos projetos em avaliação na
medida em que não foram detetados empreendimentos turísticos (existentes ou
previstos) que nos termos da legislação aplicável sejam obrigatoriamente submetidos a
parecer do Turismo de Portugal, nem conhecidos recursos turísticos relevantes
suspeitáveis de afetação pelos projetos. Alerta, contudo, para a necessidade de
implementação das medidas de minimização e de compensação previstas e, em
especial, para a implantação do plano de recuperação paisagística.
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Relativamente à cartografia a Celtejo adquiriu as cartas militares ao IGOE de forma a
solucionar a questão levantada pela Direção Geral do Território (DGT), apresentando-se
no Anexo 3 dos Anexos Técnicos o Termo de Responsabilidade da utilização da
cartografia.
Posto isto, considera-se que o projeto de execução agora desenvolvido teve em linha de
consideração os conteúdos dos pareceres recebidos durante o procedimento de AIA.

2.4.1.8

Condicionantes da DIA

Em seguida descrevem-se as condicionantes da DIA pela ordem indicada de forma a que
seja devidamente esclarecido que o projeto de execução realizado deu cumprimentos ás
disposições.

5.
Cumprimento dos requisitos técnicos do Diploma aterro (Anexo I do Decreto-Lei
183/2009, de 10 de Agosto).
Conforme apresentado no Projeto de Execução do aterro (Anexo 4 dos Anexos
Técnicos), verifica-se que o projeto desenvolvido está em conformidade com o disposto
no Anexo I do referido decreto-lei, mais concretamente nos aspetos referentes aos:
•

Requisitos de localização;

•

Requisitos relativos a controlo de emissões e proteção do solo e das águas;

•

Requisitos de estabilidade;

•

Equipamentos, instalações e infraestruturas de apoio e

•

Requisitos de encerramento e integração paisagística.

Em fase de Projeto de Execução foram introduzidas algumas alterações ao Estudo Prévio
apresentado no EIA, de modo a dar cumprimento às exigências da DIA, bem como
decorrente de uma análise mais detalhada dos diversos aspetos do projeto, adequada à
fase de Projeto de Execução. Neste sentido, as fases I e II do projeto foram ajustadas, a
construção das células será faseada, a drenagem das águas pluviais e lixiviados foi
ajustada, no entanto a capacidade e cotas da superfície basal do aterro foram mantidas,
ainda que o relevo da cobertura final foi definido de modo a diminuir o impacte visual da
EN241.
Assim, o projeto de execução do Novo Aterro foi desenvolvido tendo em conta as
condicionantes referidas na DIA, bem como no cumprimento do Decreto-Lei nº183/2009
de 10 de Agosto. Este Projeto de Execução será submetido junto da Autoridade de AIA a
Relatório de Conformidade Ambiental (RECAPE).
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1. Requisitos de localização;
A área de expansão proposta para a construção do Novo Aterro terá cerca de 4,60 ha e
localiza-se no interior da propriedade da Celtejo. Esta área destina-se à implantação das
células de deposição de resíduos, vias de acesso e taludes externos à célula. O aterro
proposto terá duas células de forma a:
facilitar as condições de exploração do aterro;
permitir uma construção faseada do projeto;
minimizar o período entre a construção das células e a sua utilização.
Dar cumprimento ao solicitado na Declaração de Impacte ambiental (DIA).
O novo aterro está previsto ficar instalado na mesma área Nascente da fábrica, na zona
mais favorável topograficamente e muito alterada por ser desde o início da exploração a
área principal de armazenagem de matérias-primas e outras matérias fabris.
2. Requisitos relativos a controlo de emissões e proteção do solo e das águas;
Tal como se pode verificar pela descrição do projeto apresentada no Capítulo III –
Descrição do Projeto constata-se que o Projeto de Execução deu cumprimento aos
requisitos de localização, de controlo de emissões e proteção do solo e das águas,
requisitos de estabilidade, equipamentos, instalações e infraestruturas de apoio e
requisitos de encerramento e integração paisagística.
O sistema de impermeabilização do Novo Aterro respeitou o Decreto-Lei nº183/2009 de
10 Agosto, no que se refere ao sistema de proteção ambiental passiva e ativa para o
fundo e taludes, no que se refere a “aterro para resíduos não perigosos”, de modo a
prevenir a poluição dos solos, águas subterrâneas e superficiais.
De forma resumida propõe-se o seguinte sistema de proteção ambiental da zona basal e
taludes em cumprimento dos requisitos estabelecidos no Artº 10 do Decreto-Lei
nº183/2009, de 10 de Agosto, no que se refere a “aterro para resíduos não perigosos”:
Os solos subjacentes à base do aterro possuem uma permeabilidade entre 3.9 x10-5 e
3.8x10-9 m/s de acordo com estudo geológico de Maio/Junho de 2015 pelo que em
determinadas condições não cumprem o estipulado no decreto-lei nº183/2009.
Fundo da célula:
⇒ Sistema de proteção ambiental passiva
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•

Solos selecionados de baixa permeabilidade com espessura 0.5 m;

•

Camada de geocompósito bentonítico com 4.670 g de bentonite/m2 ou
superior, com fibras agulhadas ao longo dos geotêxteis e uma massa por
unidade de área de 5.000 g/m2, permeabilidade de k = 5 × 10-11 m/s.
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⇒ Sistema de proteção ambiental ativo
•

Geomembrana em PEAD lisa em ambas as faces, com uma espessura de
2,0 mm, que constituirá a barreira ativa;

•

Geotextil não tecido, em polipropileno de 800 g/m2, com função de
proteção mecânica da impermeabilização de fundo e para evitar eventuais
problemas de punçoamento;

•

Camada drenante, com 0,50 m de espessura constituída por

•

o

Areia grossa com 0.20 m de espessura (areia com granulometria
entre 0.6 e 2.00 mm);

o

Seixo rolado ou brita não calcária sem finos com 0,30 m de
espessura (granulometria entre 20 e 40 milímetros);

o

Geotêxtil não tecido de 200 g/m2, na separação do areão do seixo
rolado;

Geotextil não tecido, em polietileno de alta densidade (HDPE) de 500 g/m2
resistente aos UV com função de proteção mecânica da camada drenante.
Este revestimento que cobrirá também os taludes, será aplicado em cada
alvéolo antes do início da respetiva exploração.

⇒ Taludes:
Os taludes possuirão as seguintes camadas após aplicação do geocompósito bentonítico:
•

Geomembrana em PEAD lisa em ambas as faces, com uma espessura de 2,0
mm, que constituirá a barreira ativa;

•

Camada drenante sintética (secudran), constituído por dois componentes: um
núcleo de drenagem para o escoamento/extração de líquidos e uma camada
filtrantes que vai proteger o núcleo de drenagem da entrada de sujidades, mas
que permite a circulação de água no núcleo de drenagem. Trata-se assim de uma
georede com geotêxtil em ambas as faces (massa por unidade de área 600 g/m2
com 2 geotêxteis 300 g/m2).

•

Geotextil não tecido, em polietileno de alta densidade (HDPE) de 500 g/m2
resistente aos UV.

A impermeabilização da estrutura de contenção de resíduos em aterro é um objetivo
fundamental, de forma a isolar os resíduos (e os produtos líquidos e gasosos que se
geram no seu seio) do meio ambiente terrestre e hídrico. A impermeabilidade implica
ausência de transferência de massa através de um meio, independentemente do
gradiente.
Em meios naturais, tomados à escala do terreno natural e deste tipo de obras e no tempo
em que se pretende que sejam efetivas, praticamente não existem locais compatíveis
com aquele objetivo, sem a assunção de riscos significativos.
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Alguns meios artificiais e processos de engenharia, tanto quanto possível normalizados,
contribuem para uma melhor aproximação ao objetivo da contenção efetiva de resíduos,
ao poderem aplicar economicamente meios de muito baixa permeabilidade, e duráveis,
independentemente da permeabilidade dos terrenos naturais subjacentes.
Este princípio permite estender a praticamente qualquer tipo de terreno, as
consequências de isolamento entre dois meios através da interposição de uma barreira
de muito baixa permeabilidade.
Os riscos de diminuição de eficiência, rutura ou de deficiência acidental de construção
são minorados com a aplicação de regras construtivas e materiais adequados,
combinados com a intersecção ativa e a drenagem de potenciais fluidos contaminantes,
seguida do seu tratamento e do controlo periódico por monitorização da integridade do
sistema de contenção e de efeitos de contaminação no meio ambiente.
O aterro de resíduos sólidos não perigosos incorpora as exigências técnicas legais em
vigor e que resultam da necessidade de normalização de procedimentos assumidos
científica e socialmente como eficazes.
O meio hídrico natural, superficial e subterrâneo é o principal destino e veículo de
transporte de contaminantes provenientes de aterros, pelo que o desejável seria a
construção destas estruturas em meios isentos de porosidade e de água.
O meio geológico existente no local do projeto tem boas caraterísticas atendendo a que a
porosidade dos solos é muito baixa, mas deverá ser reforçada de modo a diminuir os
riscos de contaminação do solo.
As células de deposição de resíduos são ainda caracterizadas por:
•

Uma inclinação do fundo das células superior a 2%;

•

Um sistema de recolha e drenagem de águas pluviais no interior e exterior das
células;

•

Um sistema de captação, drenagem e recolha de lixiviados para a sua condução
para a estação de tratamento de águas residuais (ETAR existente).

O sistema de impermeabilização e consequentemente o seu dimensionamento e seleção,
bem como o modo de execução são aspetos fundamentais para uma obra desta
natureza, e portanto foram tomados os máximos cuidados, admitindo sempre fatores de
segurança folgados de modo a garantir que o sistema funcionará. Tal como se pode
verificar pela análise do projeto incluído no Anexo 2 do volume III- Anexos Técnicos, mais
concretamente pela análise dos dimensionamentos efetuados verifica-se que, todos estes
aspetos foram tomados em linha de consideração.
Os sistemas de drenagem de águas pluviais são de extrema importância no
funcionamento e estabilidade do aterro. A drenagem das águas pluviais considerada no
projeto de execução contempla três vertentes:
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•

A drenagem pluvial das células de deposição;

•

Drenagem de toda a zona envolvente;

•

Drenagem pluvial da cobertura após o encerramento.
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Na zona envolvente às células encontrar-se-ão áreas pavimentadas, cuja drenagem
pluvial será assegurada por valetas a rececionar em caixas de betão ligadas a um
sistema de coletores que transportarão as águas para a linha de água existente a
Sudeste da propriedade, a Ribeira do Vale das Vinhas.
Estas linhas de água conduzem as águas pluviais por sua vez até à Ribeira do Açafal que
drena para o Rio Tejo a cerca de 3.0 Km.
No contorno das células existirão valetas para drenar as águas pluviais, de forma a
impedir a sua entrada nas células. Esta medida permitirá diminuir o volume de águas
lixiviantes, além de aumentar a estabilidade dos taludes do aterro. Na maioria das bases
e cristas dos taludes exteriores das vias de acesso também serão construídas valetas
para encaminhamento das águas pluviais para a linha de água.
O sistema de drenagem do fundo das células será efetuado por drenos que tem função
de recolher e transportar no interior das células águas pluviais antes da receção dos
resíduos e posteriormente a recolha e transporte de lixiviados. Estes drenos estão ligados
a caixas que encaminharam os efluentes para elevatórias.
Por razões de minimização dos impactes ambientais a construção das células será
faseada e cada célula terá dois alvéolos.
Assim, águas pluviais produzidas em zonas não exploradas serão recolhidas em caixas
no interior das células e enviadas para o exterior por elevação, sendo posteriormente
lançadas diretamente na linha de água a jusante.
Quando as células atingirem as cotas finais dever-se-á proceder ao seu encerramento,
através da criação de um sistema de impermeabilização e drenagem da cúpula adequado
de modo a diminuir ao mínimo a produção de lixiviados. Face ao tipo de resíduos em
análise, após encerramento a produção de águas lixiviantes irá anular-se, visto que os
resíduos por si não produzem águas lixiviantes.
Para a drenagem da cúpula será executada uma camada drenante com 0.50 m na parte
superficial e nos taludes será colocada uma camada drenante sintética e trincheiras
drenantes para evitar a erosão das terras de cobertura. Estas águas pluviais de
percolação, serão recolhidas na valeta periférica e conduzidas à rede de coletores de
águas pluviais e conduzidas para a linha de água existente.
O Dimensionamento dos coletores foi elaborado com base no estudo hidrológico foi feito
com base nas curvas I.D.F (intensidade, duração e frequência.
O cálculo dos coletores de recolha e transporte de águas pluviais foi efetuado com
recurso a um programa automático, tendo-se considerado taxa de ocupação máxima dos
coletores de 75%. Em anexo apresentam-se os dados de dimensionamento dos coletores
de águas pluviais para a 1ª e 2ª Fase do Projeto.
O Novo Aterro será dotado de um único ponto de descarga de águas pluviais que recolhe
as águas pluviais e as águas sub-superficiais dimensionado com base na definição de
áreas de drenagem na 1ª e 2ª fase em exploração e após de encerramento.
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Para o dimensionamento foi considerando um período de retorno de 20 anos e
coeficientes de escoamento de 0.90 para áreas impermeabilizadas (células e vias de
acesso) e de 0.40 para áreas de taludes exteriores.
O ponto de descarga de águas pluviais foi dimensionado para um período de retorno de
20 anos, mas foi verificada a sua capacidade para um período de retorno de 100 anos
para as diversas fases da obra.
Nas peças desenhadas apresenta-se desenhos dos sistemas de drenagem de águas
pluviais para o exterior e interior das células (1ª e 2ª fase) e para a fase de encerramento.
A constituição do sistema de drenagem de fundo e captação de águas pluviais e
lixiviantes respeita o estipulado no decreto-Lei nº183/2009 de 19 de Agosto.
Assim, os sistemas de drenagem e captação do fundo do aterro caracteriza-se por:
•

Camada mineral permeável com 0.50 m de espessura no fundo dos alvéolos;

•

Valas de drenagem com drenos em PEAD perfurados a meia secção com função
de recolha e transporte;

•

Estações elevatórias;

•

Caixas de válvulas e coletores de descarga;

•

Pontos de recolha de amostras;

•

Conduta elevatória para transporte dos lixiviados até ao emissário junto das
instalações de apoio para o transporte até à ETAR.

A camada mineral permeável será colocada na totalidade da área de fundo de cada um
dos alvéolos, tendo por objetivo a drenagem das águas pluviais ou lixiviantes consoante a
fase de exploração.
No que respeita às valas de drenagem, o princípio de base deste sistema consiste em
provocar o encaminhamento de todo o caudal de águas pluviais ou lixiviantes que
percolam na camada drenante de fundo para o dreno/coletor de PEAD que conduzirá às
estações elevatórias previstas.
Estão ainda previstas caixas no interior das células para facilitar a receção dos drenos, a
separação de águas pluviais de águas lixiviantes e para permitir a inspeção durante a
exploração de modo a detetar uma eventual colmatação e realizar operações de limpeza.
Durante o período em que cada alvéolo se encontre vazio, as águas pluviais retidas são
encaminhadas para a linha de água tendo-se considerando no dimensionamento dos
coletores de águas pluviais um caudal concentrado de 5 l/s nos locais de descarga das
estações elevatórias.
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O projeto da rede de drenagem projetado contempla ainda a implantação de caixas de
válvulas nas ligações entre os diferentes troços do sistema de drenagem, para permitirem
a adequada gestão separativa do sistema. O ponto de descarga de águas pluviais terá
um ponto para recolha de amostras. Os lixiviados serão encaminhados para o coletor
existente junto das instalações de apoio que transportará os efluentes até à ETAR e terão
dois pontos de amostragem na caixa das válvulas um por cada célula.
3. Requisitos de estabilidade
As formações, sobre as quais assenta a CELTEJO, Arcoses da Beira Baixa, formam uma
unidade com estratigrafia muito irregular, constituída por grés arcósicos de grão médio a
grosseiro, por vezes conglomeráticos, grés finos argilosos e argilas siltosas ou arenosas
muito compactas. Contêm intercalações ou passagens de areias soltas e de seixos mal
rolados e mal calibrados.
Os solos encontrados no decurso das sondagens consistem em restos de madeira na
camada superficial, argila arenosa, areia média a fina argilosa nas camadas inferiores.
Prevê-se que as terraplenagens (escavações e/ou aterros) possam atingir desníveis
máximos pouco superiores a 10 m. A geometria dos taludes é de 1V:2H para o exterior
das células e de 1V:2,5H para o interior, tanto nas escavações como nos aterros a
construir; sempre que os taludes exteriores excedem 6m serão materializadas banquetas
com 2,5 m de largura. No canto sul prevê-se a construção de um muro em gabiões com 4
m de altura máxima.
Os taludes interessarão os depósitos de aterro existentes (UN3), o terreno natural (UN2)
e os aterros a construir (com solos resultantes de escavações na UN2). Tanto na base
das células como sob as plataformas de circulação, garantir-se-á, numa espessura
mínima de 1m, a substituição dos aterros existentes, caso ocorram, por aterro
compactado.
Nos taludes de carácter definitivo (taludes exteriores das células) que interessem os
aterros existentes (UN3), com fraca competência geotécnica, deverá garantir-se a
construção de um espaldar de aterro novo com 4m de largura mínima, no topo, e taludes
interiores de inclinação 1V:1H.
Os aterros a construir poderão socorrer-se dos solos naturais resultantes do desmonte da
UN2 – areias argilosas – devendo estes ser compactados por camadas, com
equipamento adequado ao tipo de material, e com controlo sistemático, cumprindo um
grau de compactação mínimo de 90% em relação ao ensaio Proctor modificado.
Os terrenos em presença são bastante erodíveis por acção da água. Por isso será
fundamental a execução de um sistema de drenagem adequado para a intersecção e
colecta das águas de escorrência superficiais, o que deve ser feito atempadamente, a par
com as escavações. Também pelo mesmo motivo, para evitar o ravinamento dos taludes,
a sua proteção física e/ ou natural, com revestimento de terra e sementeira vegetal, deve
ser realizado o mais cedo possível.
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Na zona da sondagem PZ8, junto a uma linha de água, deverão ser saneados os solos
superficiais, numa espessura de cerca de 2m, previamente à construção do aterro. Face
à posição do nível freático no mesmo local, deve ser considerada uma camada drenante
na base do aterro.
De resto, os níveis de água não deverão interferir com os trabalhos de terraplenagem,
pois situam-se abaixo das cotas de projeto.
Tendo em conta as condições referidas anteriormente, fez-se a verificação da
estabilidade dos taludes em quatro perfis considerados condicionantes, assinalados no
Des. 1.1 - Planta: perfil 1, correspondente ao maior talude de escavação para o interior
da célula, com 7m, interessando o horizonte UN3; perfil 2, com talude de aterro com
cerca de 11m de altura junto ao local onde foi realizada a sondagem PZ8, sobre a linha
de água; perfil 3, talude de 11,5m, com uma banqueta e espaldares em aterro novo; perfil
4, desnível de 9,5m, com um muro em gabiões (com 4m de altura), na base, e
substituição do aterro existente (UN3) por aterro novo no espaldar exterior.
A análise foi realizada em situação bidimensional, considerando uma sobrecarga de
10 kN/m2 sobre a plataforma de circulação, com base em métodos de equilíbrio limite,
nomeadamente os métodos de Morgenstern-Price e Bishop simplificado, com recurso ao
programa automático Slide (Rocscience), admitindo um mecanismo de rotura segundo
superfícies do tipo circular e fatores de segurança globais.
4. Equipamentos, instalações e infraestruturas de apoio
Como instalações de apoio entende-se um conjunto de infraestruturas de apoio à gestão
e operação do aterro. No caso dos aterros da CELTEJO (existente e do Novo) os
mesmos encontram-se dentro do perímetro das instalações fabris, pelo que as
instalações de apoio são comuns às instalações fabris.
As instalações fabris encontram-se dotadas de edifícios administrativos, refeitório, posto
médico, básculas de pesagem, lava rodados, oficinas, armazéns, vias de acesso, infraestruturas de drenagem de águas residuais, ETAR, rede elétrica, rede de drenagem de
águas pluviais, rede de abastecimento de água, etc…, que serão comuns aos aterros.
Não se justifica a criação de instalações de apoio próprias para o novo aterro.
Os arruamentos de ligação ao novo aterro já se encontram construídos estando inclusive
a decorrer obras de melhoramento das vias internas de modo a facilitar o acesso ao novo
aterro. Assim, propõe-se a ligação direta à zona das instalações de apoio através de
travessia já existente na linha de caminho-de-ferro e ligação ao interior das instalações
fabris através do atual atravessamento da linha de caminho-de-ferro próximo do aterro
existente.
O sistema de circulação de veículos no Novo aterro foi projetado por forma a permitir uma
fácil mobilidade das diferentes viaturas que se deslocam a esta instalação. Terá assim,
vias de circulação em betuminoso destinadas à circulação de camiões e viaturas ligeiras
e uma via em tout-venant destinada à circulação de máquinas de rastos se assim se
justificar.
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A via de acesso principal ou seja que permite a descarga dos resíduos nas células terá
uma inclinação máxima de 3%, uma faixa em betuminoso com 4.90 m de largura e uma
via de circulação em tout-venant com 3.0 m.
O Aterro será dotado de estações elevatórias de águas lixiviantes e de águas pluviais de
acordo com o exposto, rede de abastecimento de água para combate a incêndios, rede
elétrica para alimentação das estações elevatórias e para iluminação do espaço, área de
armazenamento de terras de cobertura, vedação, arranjos exteriores e cortina arbórea de
acordo com o definido no Plano de Integração e Recuperação Paisagística previsto para
o Novo Aterro
5. Requisitos de encerramento e integração paisagística.
A conceção geral do projeto de integração paisagística assenta no princípio geral de
minimizar os principais impactes visuais e paisagísticos da presença do novo aterro,
através de um conjunto de medidas e ações que visam recuperar a paisagem
descaracterizada atualmente existente na área de intervenção, transformando-a e
integrando-a de forma equilibrada e sustentável na paisagem envolvente.
A solução de integração e recuperação paisagística proposta pretende atingir os
seguintes objetivos:
−

Reconstituir e valorizar a paisagem da área de intervenção, estabelecendo uma
relação de harmonia e continuidade com o padrão existente na paisagem rural da
zona envolvente, tendo como elementos “âncora” a morfologia local e a vegetação
arbórea e arbustiva existente;

−

Promover o aumento da biodiversidade e de qualidade visual e ecológica da
paisagem;

−

Instalar um coberto vegetal compatível com as condições edafo-climáticas
presentes, que evite/atenue problemas de erosão, conduza à recuperação e
valorização ambiental das áreas intervencionadas e promova a sua integração
paisagística. Nesse sentido, no revestimento vegetal, recorreu-se à utilização de
espécies autóctones e de outras bem adaptadas e características da paisagem
local;

−

Minorar a destruição do solo e da vegetação existente, preservando a vegetação
nas áreas não sujeitas a movimentos de terras e decapando e armazenando, para
posterior utilização, a camada arável das áreas onde se prevê alteração
morfológica. Este último aspeto encontra-se salvaguardado e contabilizado no
projeto de engenharia do aterro;
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−

Incorporar no projeto as recomendações constantes da Declaração de Impacte
Ambiental dentro do âmbito Paisagem, de entre as quais se enumeram as
seguintes:
−

Reproduzir ou reconstituir o padrão existente na paisagem à semelhança do
existente no vale da ribeira do Açafal – clareira de prado e compartimentação
por sebes vivas.

−

A superfície do aterro deve, face às restrições técnicas, ser entendida como
zona de clareira/prado natural. Na envolvente, e a uma distância que não
comprometa a integridade física das geotelas, devem ser constituídas sebes
vivas de acordo com a tipologia existente na envolvente da ribeira do Açafal.

−

As referidas sebes vivas, entendidas como cortinas arbóreo-arbustivas devem
ser por isso multiestratificadas (estrato arbustivo e arbóreo) e multiespecíficas.

−

Tendo em consideração a envolvente (os miradouros existentes, a povoação,
as vias, geosítios e outros locais de interesse) a localização técnica das
cortinas arbóreo-arbustivas deve ser estudada de forma a minimizar os
impactes visuais sobre esses locais, tendo em consideração as bacias visuais
desses pontos.

−

A composição florística ou de espécies deve apenas privilegiar as espécies
autóctones da flora local e sem adulteração no que se refere a subespécies ou
variedades, típicas das misturas comerciais.

−

Devem ser excluídas todas as espécies vegetais exóticas invasoras.

−

As espécies a utilizar devem ser certificadas e devem encontrar-se em bom
estado fitossanitário.

−

As espécies a utilizar devem apresentar já um porte adequado e bem
conformado.

−

O recurso a terras vegetais deve garantir que a sua proveniência não é de
áreas onde existam ou tenham existido espécies vegetais exóticas invasoras.

Para alcançar os objetivos preconizados e reduzir o impacte visual da presença do aterro
propõe-se:
−

O revestimento vegetal, por hidrossementeira, das células do novo do aterro
utilizando-se uma mistura de sementes de espécies herbáceas, gramíneas e
leguminosas e outra constituída exclusivamente por leguminosas a aplicar na
zona das banquetas. A ausência do estrato arbustivo e arbóreo prende-se com o
facto dessas espécies, devido ao seu maior porte e sistema radicular mais
profundo, possam danificar a tela que recobre o aterro.
Nos novos taludes criados no perímetro do aterro, na zona exterior à via de
circulação periférica, para além da mistura anteriormente referida, será também
utilizada uma mistura de espécies arbustivas.
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A hidrossementeira destas misturas, para além de permitir instalar um coberto
vegetal que recobre rapidamente a área intervencionada, concorre para a
estabilização biofísica dos taludes e das plataformas do novo aterro e evita a
erosão do solo e o aparecimento de sulcos. Os prados e as zonas de matos de
carácter pioneiro resultante desta hidrossementeira prevê-se que venham a ser
gradualmente colonizados por espécies autóctones, o que irá contribuir para que a
integração paisagística da área intervencionada se processe de forma o mais
natural possível, não destoando da paisagem envolvente.
−

Criação de cortinas arbóreas e arbustivas implantadas em planos distintos e a
diferentes distâncias do aterro, de forma a interligar as manchas arbóreas e
arbóreo-arbustivas com maior expressão existentes, criando corredores
ecológicos consistentes que possam contribuir, de forma significativa, para
atenuar a presença do novo aterro a partir das principais vias de circulação com
vista sobre o novo aterro (EN18, EN245 e EN241), do miradouro das Portas do
Rodão, bem como da zona de quintas que se estende ao longo da margem
esquerda da linha de água que delimita a propriedade da CELTEJO.
De forma a que as cortinas arbóreo-arbustivas atinjam com mais eficácia os
objetivos propostos preconiza-se a utilização de espécies arbóreas de plumagem,
uma vez que as árvores de alinhamento, devido à forma como são conduzidas,
desenvolvem o copado a maior altura e deixam desguarnecido uma parte
significativa do tronco, formando por isso uma barreira visual menos eficiente.
Propõe-se ainda que as espécies a plantar sejam maioritariamente exemplares
jovens, principalmente os perenifólios, de forma a que melhor se adaptem às
condições edafo-climáticas existentes prevendo-se deste modo uma percentagem
mais elevada de sucesso na sua instalação, evitando assim sucessivas retanchas
que atrasariam a formação e desenvolvimento da cortina preconizada.
As cortinas arbóreas e arbustivas propostas encontram-se representadas de
forma esquemática na FIG. 40, considerando-se, para melhor facilidade de
descrição, a existência de cinco cortinas distintas.
A cortina arbóreo-arbustiva designada por “cortina 1” circunda o novo aterro em
todo o seu perímetro, por ambos os lados da vedação, aproveitando em parte os
taludes de aterro criados na sua envolvente, estendendo-se também, a este e
nordeste, para as zonas de cota mais elevada.
Esta a cortina permite estabelecer a ligação entre a mancha de azinho existente a
noroeste do novo aterro e a cortina de eucaliptos no seu troço nascente.
Complementado e reforçando a cortina de eucaliptos, a nascente e sul, e
estabelecendo ligações com a vegetação da galeria ripícola a implementar nas
margens do ribeiro do Vale das Vinhas (linha de água que constitui o limite
nascente da propriedade da CELTEJO), e objeto de um projeto autónomo,
desenvolve-se a “cortina 2”. Esta cortina que se implanta no plano mais afastado
do novo aterro e mais próximo das vias de circulação automóvel, reforça a cortina
de eucaliptos e permite estabelecer uma ligação consistente com as manchas de
freixo e eucalipto existentes a sul e poente do campo de jogos.
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FIG. 40 – Cortinas arbóreo-arbustivas propostas

Para além de reforçar a cortina de eucaliptos existente, permite também atenuar a
rigidez da sua linearidade, criando formas mais naturalizadas na distribuição
futura da vegetação, e simultaneamente, pela introdução de espécies
predominantemente autóctones, conferir maior biodiversidade ao corredor
monoespecífico da cortina de eucaliptos.
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Recomenda-se que no processo de acompanhamento do desenvolvimento da
cortina de eucaliptos, no caso de se verificarem situações de insucesso, seja feita
a plantação com espécies autóctones o que contribuirá também para uma melhor
integração desta faixa plantada na paisagem. Em termos de espécies preconizase a utilização das mesmas previstas para o projeto do novo aterro usando
caducifólias nas zonas onde se verifiquem problemas de drenagem e perenifólias
nas restantes situações.
A “cortina 3” desenvolve-se a norte do novo aterro estabelecendo, ao longo da
vedação, a ligação entre a importante mancha de azinho existente e a cortina de
eucaliptos, plantada pela CELTEJO. Apesar de se implantar a uma cota
relativamente baixa em relação às cotas de topo do novo aterro, esta cortina
constitui um importante corredor ecológico e de compartimentação do espaço,
separando nitidamente os distintos usos do solo presentes e permite criar
condições similares às presentes na várzea da ribeira do Açafal, enriquecendo e
requalificando a paisagem atualmente presente.
A poente do aterro, bordejando o novo acesso ao aterro e a linha de caminho de
ferro implanta-se a “cortina 4”. Se na zona do acesso ao aterro esta cortina
estabelece a ligação à “cortina 1”, na faixa que se implanta a nordeste do talude
que margina a linha de caminho de ferro, esta cortina, embora num plano
diferente, dá continuidade visual ao alinhamento de choupos no limite nordeste do
estacionamento junto à entrada nas instalações fabris da CELTEJO.
A “cortina 5”, constitui a sul e nascente o corredor de ligação entre a “cortina1“ e
o conjunto constituído pelas fiadas de eucaliptos e pela “cortina 2” Esta cortina,
para além de estabelecer mais um corredor verde intercalar entre as duas cortinas
que interliga, terá um importante papel no atenuar da visibilidade do parque de
matérias primas, uma vez que o seu traçado se implanta no perímetro dessa zona
de depósito.
Na seleção das espécies a utilizar teve-se em consideração a DIA a carta das “Zonas
Fitogeográficas Predominantes” (FRANCO, J.A., 2000)3 do Atlas do Ambiente, a Carta
Ecológica de Pina Manique e Albuquerque e a Biogeografia de Portugal Continental
(COSTA, J.C., et al, 1998)4.
Para além destas condicionantes a seleção das espécies e a sua distribuição teve
subjacente as características do revestimento vegetal existente na envolvente das áreas
de intervenção e também aspetos de carácter estético fundamentais no enquadramento e
integração da solução prevista.
Segundo Franco (2000), a área em estudo encontra-se inserida na Região Centro-Leste
Campina, não sujeita à influência das serras de Gardunha, Muradal e Alvéolos e Serra de
São Mamede, com predomínio natural da azinheira (Quercus rotundifolia).

3

Franco, J.A., (2000) – Zonas Fitogeográficas Predominantes. Direcção-Geral do Ambiente, Direcção dos Serviços de
Informação e Acreditação, Lisboa
4
Costa, J.C. et al., (1998) – Biogeografia de Portugal Continental. Quercetea 0: 5-56
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Ainda segundo a classificação ecológica de Pina Manique e Albuquerque, a área em
estudo enquadra-se abaixo do andar basal (com altitudes inferiores a 400 m) na zona fitoclimáticas Sub-mediterrânica e Ibero-mediterrânica SM.IM.
São espécies características destas áreas a azinheira (Quercus ilex), o zambujeiro (Olea
europaea v. oleaster) e o sobreiro (Q. suber).
De acordo com Costa et al. (1998), a área de estudo encontra-se integrada na SubRegião Mediterrânica Ocidental no Superdistrito Cacerense.
O Superdistrito Cacerense situa-se no andar mesomediterrânico seco a sub-húmido
inferior. A vegetação climatófila pertence à série do azinhal Pyro bourgaenae-Quercetum
rotundifoliae. São diferenciais deste Superdistrito as orlas nanofanerofíticas retamóides
do Cytiso multiflori-Retametum sphaerocarpae, o carrascal Rhamno fontqueri-Quercetum
cocciferae e o esteval Genisto hirsutae-Cistetum ladaniferi. Nas zonas graníticas mais
rochosas encontra-se o rosmaninhal Scillo-Lavanduletum sampaionae. Nos alcantis
quartzíticos do Tejo, a comunidade permanente edafoxerófila é dominada por Juniperus
oxycedrus (Rubio longifoliae-Juniperetum oxycedri), o que constitui um traço
característico deste território em face dos vizinhos.
Dadas as características edafo-climáticas da área de intervenção, a escolha das espécies
vegetais a utilizar, por sementeira e por plantação, foi feita de modo a selecionar
herbáceas, arbustos e árvores características da flora local, consequentemente bem
adaptadas às condições existentes, o que permitirá, para além de maior facilidade na sua
instalação e menores cuidados de manutenção, uma integração paisagística mais
adequada com a envolvência. À exceção o pinheiro de Alepo (Pinus halepensis), espécie
de folha persistente e de crescimento rápido que será utilizado de forma mais pontua e
em zonas específicas, todas as espécies arbóreas e arbustivas integram o elenco das
espécies autóctones.
No que se refere a sementeiras para revestimento do aterro preconiza-se o método da
hidrossementeira propondo-se quatro situações distintas:
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•

Uma mistura de sementes de espécies herbáceas (gramíneas e leguminosas –
Mistura 1) para os taludes do novo aterro, para os taludes exteriores à via de
circulação periférica e para a zona de depósito temporário de terras, na fase final
da obra;

•

Uma mistura de sementes de espécies leguminosas herbáceas para as banquetas
(Mistura 2) que, eventualmente, podem servir como caminho de acesso ao topo
do aterro;

•

Uma mistura de sementes de espécies herbáceas (gramíneas e leguminosas –
Mistura 3 para a zona de depósito temporário de terras, durante todas as fases
de construção. Dado o carácter temporário destes depósitos e uma vez que as
terras depositadas serão para posterior utilização no recobrimento do aterro, nesta
mistura será dado relevo às espécies leguminosas devido à sua capacidade de
fixação de azoto o que contribui para a melhoria da fertilidade do solo.

•

Uma mistura de sementes de espécies arbustivas (Mistura 4) para os taludes
exteriores à via de circulação periférica do novo aterro.
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A plantação será utilizada para as árvores propostas e para os arbustos, devendo o seu
posicionamento respeitar o indicado nas peças desenhadas, não sendo permitidas
quaisquer substituições de espécies sem prévia autorização da CELTEJO.
Nas zonas a plantar diferenciam-se as seguintes situações:
A plantação a realizar em módulos será aplicada nas zonas definidas em projeto,
nomeadamente como sub-bosque das cortinas arbóreo-arbustivas preconizadas,
propondo-se 5 tipos de módulos (módulos A, B, C, D e E), módulos compostos por
espécies dos sistemas secos, sendo que os módulos D e E (módulos que integram
também trepadeiras na sua constituição) serão utilizados exclusivamente na zona mais
próxima do aterro (cortina 1) junto à sua vedação.
As espécies arbustivas e trepadeiras utilizadas são as seguintes:
•
•
•
•
•
•

Lonicera etrusca (Madressilva);
Myrtus communis (Murta);
Phillyrea angustifolia (Lentisco-bastardo);
Pistacia lentiscus (Aroeira);
Quercus coccifera (Carrasco).
Rhamnus allaternus (Sanguinho-das-sebes).

Em termos de dimensão estes módulos têm uma extensão de 15,0 metros.
Relativamente à largura os módulos A, B e C têm 4,0 m, os módulos D e E, que deverão
ser implantados a 0,50 m da rede de vedação ou do muro de gabiões, tem uma largura
de 3,0 m.
Os módulos serão em quadrícula com uma malha de 0,50 x 0,50 m e compasso de
plantação variável em função da espécie utilizada, conforme desenho de pormenor:
A Vegetação arbórea, a plantar em maciço é constituída pelas seguintes espécies:
Arbutus unedo (Medronheiro);
Fraxinus angustifolia (Freixo);
Olea europaea var. sylvestris (Zanbujeiro);
Pinus halepensis (Pinheiro de Alepo);
Populus nigra (Choupo negro);
Quercus faginea (Carvalho-cerquinho);
Quercus rotundifolia (Azinheira);
Quercus suber (Sobreiro);
Salix atrocinerea (Borrazeira negra)
Tendo por base o exposto considera-se que o Projeto de Execução considerou assim
esta condicionante.
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6. Execução faseada do projeto de forma a minimizar o período entre a construção das
células e a sua utilização.
Tal como explicado anteriormente a construção será faseada sendo que a exploração
também será faseada através do enchimento sequencial das duas células e dos alvéolos
correspondentes.
Preparados os alvéolos, inicia-se a deposição de resíduos de acordo com a sequência de
exploração. De salientar eu a exploração preconizada para 24 anos será efetuada em 4
fases distintas, sequenciais, correspondendo cada uma do alvéolo em exploração,
preparado por forma a poder entrar em funcionamento após atingida a capacidade
máxima da fase anterior.
No projeto de execução agora desenvolvido as células terão ambas 2 alvéolos de forma a
minimizar a produção de lixiviados. As células terão valetas em redor de modo a
minimizar a formação de lixiviados. Só será iniciada a exploração da célula 2 quando a
célula 1 estiver pré-encerrada.
O esquema de enchimento do aterro será o seguinte:
•

•

Célula nº1:
o

Alvéolo nº1;

o

Alvéolo nº2;

o

Encerramento provisório da célula nº1;

Célula nº2:
o

Alvéolo nº1;

o

Alvéolo nº2;

o

Encerramento final do aterro.

No enchimento dos alvéolos, preconiza-se a utilização de inclinações máximas de 1V:2H,
a nível de socalcos a realizar, de modo a permitir a estabilidade da massa de resíduos,
evitando situações futuras de escorregamento ou deslizamento na fase de exploração e
pós-encerramento. As zonas que atingirem as suas cotas finais serão sujeitas a uma
cobertura temporária que impeça o mais possível a penetração de águas pluviais,
seguindo-se a final após um período de assentamento de aproximadamente um ano.
Desta forma verifica-se que com o plano de enchimento agora preconizado se reduziu o
número de anos em que as células permanecerão com as telas pretas artificiais
expostas.
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Esta alteração no projeto de execução que inclui duas fases de construção com
ocorrência temporal distintas terá como principais efeitos:
•

Minimizar o período entre a construção das células e a sua utilização;

•

Iniciar a exploração pela célula mais próxima das instalações fabris diminuindo o
impacte vidual da variante.

Tendo por base o exposto anteriormente constata-se que o projeto de execução
desenvolvido dá cumprimento a esta condicionante da DIA.

7.
Reavaliação das seguintes características do projeto (que induzem impactes
significativos permanentes):
a) Localização específica;
b) Forma artificial;
c) Área (4,6ha)
d) Implantação que contraria a morfologia do terreno (perpendicular às curvas de
nível);
e) Proeminência (15m altura) e consequente descontinuidade morfológica com a
envolvente;
f) Elevada proximidade com a EN241, ficando inclusive o alvéolo 1 mais exposto
para poente.
g) Elevado número de anos em que as células permanecerão com as telas pretas
artificiais expostas.
h) Exposição visual potencial a pontos sensíveis da Paisagem, desenvolvendo
soluções específicas, para cada uma das características, que permitam a
minimização dos impactes paisagísticos. O desenvolvimento destas soluções deve
ter em consideração as bacias visuais dos miradouros existentes, das vias e a partir
do extremo Sul das “Portas de Rodão” à cota 268.
A fábrica da Celtejo está inserida no limite este de Vila Velha de Rodão. Na figura
seguinte estão definidos os limites de propriedade da fábrica, no interior dos quais se
desenvolvem todas as atividades fabris e estão instaladas as áreas de armazenagem,
tratamento de águas e destino final de resíduos (aterros).
Na figura são identificáveis as duas áreas de deposição já encerradas, seladas e
recuperadas paisagisticamente. É igualmente identificável a área do aterro que se situa
entre as duas áreas já seladas.
O aterro em estudo ficará instalado na mesma área Nascente da fábrica, na zona mais
favorável topograficamente e muito alterada por ser desde o início da exploração a área
principal de armazenagem de matérias-primas e outras matérias fabris.
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FIG. 41 – Limite da propriedade da CELTEJO (cerca de 120 Ha)

As figuras seguintes resumem o enquadramento das instalações fabris, o aterro sanitário
existente, os edifícios de apoio, a ETAR e a área do Novo Aterro sobre Ortofotomapa.
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FIG. 42 – Instalações fabris da Celtejo – Vila Velha de Rodão versus localização do Novo
Aterro
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O desenvolvimento das células, bem como das vias circundantes foi definido com a
mesma pendente do terreno natural, ou seja cotas mais altas junto das instalações fabris
e a decrescer no sentido da linha de água. A modelação prevista para o encerramento
teve também em conta a morfologia do terreno natural. Assim sendo, o projeto de
execução teve em consideração a morfologia do terreno.
O PIRP tentará, através das plantações na zona envolvente, atenuar os ângulos de
visualização sobre o aterro.
A justificação para a forma e morfologia do aterro esteve dependente, entre outros
aspectos, das características geológicas do terreno (profundidade de escavação,
pendente dos taludes, etc.), do volume previsto do material a colocar em aterro e da área
disponível para a sua implantação.
Tal como se pode verificar pela análise dos perfis, desenhos D.1, E2 e E3 constata-se
que a proeminência do lado da variante e do lado das instalações de apoio diminuiu não
sendo por isso ultrapassados os 15.00 m.
Da análise dos perfis transversais previstos para o aterro verifica-se que na célula 2 que
se encontra mais próximo da EN241 o valor máximo do aterro será de 10,87 m no perfil
F-F’ (desenho E.3).
No que se refere aos perfis longitudinais verifica-se que no perfil B-B’ ocorre uma altura
do aterro de 15,32 m no ponto 0+140. De referir que este valor se refere à célula 1.
Constata-se pela análise deste mesmo perfil que após o ponto 0+160 a altura do aterro
decresce significativamente.
Verifica-se assim, que a altura de 15,00 m só é abrangida num ponto mais afastado da
estrada pelo que se constituíra uma colina mais suave conseguindo-se assim uma
redução do impacte para os observadores.
Verifica-se que a linha de cotas máximas, da modelação final do aterro (nas 2 fases)
segue em parte a linha de cumeada atualmente existente o que por si só contribui para a
diminuição do impacte visual.
Tendo por base o exposto anteriormente e relativamente á Proeminência (15m altura) e
consequente descontinuidade morfológica com a envolvente; procurou-se diminuir a
proeminência da 2ª fase (célula nº2) de modo a diminuir o impacte visual da Variante.
De facto existe uma elevada proximidade com a EN241, mas com a configuração e
faseamento adotado constata-se que passe a existir uma menor exposição para a via
rodoviária em causa ficando inclusive o alvéolo 1 mais exposto para poente.
No Estudo Prévio o Novo Aterro Sanitário considerava-se que o aterro seria constituído
por uma única célula, mas dividida em 6 alvéolos. A exploração deste aterro seria assim
faseada e controlada de modo a ocupar a menor área em exploração com o intuito de
não sobrecarregar a estação de tratamento de águas residuais. Assim, a exploração seria
dividida em duas fases:
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•

Fase 1 – Alvéolos 1 e 2;

•

Fase 2 – Alvéolos 3,4, 5 e 6

Só se previa que a exploração de um alvéolo ocorresse quando o alvéolo anterior
estivesse pelo menos ao nível das vias circundantes. A fase 2 só seria iniciada quando a
fase 1, tivesse atingido as cotas definidas no plano de enchimento. A exploração da fase
2, seria também realizada por alvéolos e respeitaria o plano de enchimento proposto de
modo a diminuir a produção de águas lixiviantes.
No projeto de execução agora desenvolvido as células terão ambas 2 alvéolos de forma a
minimizar a produção de lixiviados. As células terão valetas em redor de modo a
minimizar a formação de lixiviados. Só será iniciada a exploração da célula 2 quando a
célula 1 estiver pré-encerrada.
O esquema de enchimento do aterro será o seguinte:
•

•

Célula nº1:
o

Alvéolo nº1;

o

Alvéolo nº2;

o

Encerramento provisório da célula nº1;

Célula nº2:
o

Alvéolo nº1;

o

Alvéolo nº2;

o

Encerramento final do aterro.

As zonas que atingirem as suas cotas finais serão sujeitas a uma cobertura temporária
que impeça o mais possível a penetração de águas pluviais, seguindo-se a final após um
período de assentamento de aproximadamente um ano.
Desta forma verifica-se que com o plano de enchimento agora preconizado se reduziu o
número de anos em que as células permanecerão com as telas pretas artificiais
expostas.
Pelo exposto anteriormente consta-se que o projeto em causa deu cumprimento as estas
condicionantes da DIA.

8.
Desenvolvimento dos estudos necessários à elaboração de um mapa
piezométrico (mapa de isopiezas), de forma a conhecer a direção, sentido de
escoamento e gradientes hidráulicos.
Este estudo foi elaborado e descrito no ponto 2.4.1.5.1 do presente capítulo. O mesmo
encontra-se no Anexo 5 dos Anexos Técnicos.
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9.
Desenvolvimento e integração de soluções que permitam a recolha e reutilização
das águas pluviais.
A CELTEJO possui atualmente já implementadas soluções que permitem a recolha e
reutilização das águas pluviais. Estas medidas consistem na recolha de parte das águas
pluviais das instalações fabris, nomeadamente das coberturas e plataformas e seu
encaminhamento para uma lagoa existente entre o aterro em funcionamento (mais
precisamente entre a lixeira encerrada) e o Novo aterro. Estas águas pluviais são
utilizadas para rega de espaços verdes e das cortinas arbóreas existentes. A
disponibilidade de água na lagoa é suficiente para as necessidades da CELTEJO, pelo
que não se justifica a implementação de mais medidas de reaproveitamento de águas
pluviais.

LAGOA DE PLUVIAIS

Fonte:http://munwebgis.municipia.pt/vvrodao/

FIG. 43 – Localização da lagoa de águas pluviais

No interior das instalações fabris existem também implementadas medidas para
reutilização de efluentes nomeadamente condensados que são reintroduzidos nos
circuitos.
Posto isto, considera-se que esta condicionante da DIA será cumprida dado que a Celtejo
já tem implementadas essas mesmas soluções.
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10.
Cumprimento das Medidas de Minimização, do Projeto de Integração e
Recuperação Paisagística, e dos Programas de Monitorização.
Tal como se pode analisar pelas respostas dadas anteriormente foram adotadas
diretrizes que garantem o cumprimento das medidas de minimização e do plano de
monitorização analisado em detalhe no Volume 3 referente ao Relatório Técnico Final
de Medidas e Condicionantes Ambientais.
As medidas de minimização do EIA e da DIA foram incluídas no Anexo 6 dos Anexos
Técnicos do presente relatório referente ao Plano de Acompanhamento ambiental da
Obra que, será um dos anexos a integrar o Caderno de encargos da Obra. Desta forma é
possível assegurar que o empreiteiro terá a responsabilidade de dar cumprimento ao
mesmo.
Foi elaborado o Projeto de Integração e Recuperação Paisagística incluído no Anexo 7
dos Anexos Técnicos.

2.5
2.5.1

Lacunas de Conhecimento
Identificação das lacunas técnicas ou de conhecimento verificadas na
elaboração do RECAPE e das respetivas implicações face aos resultados
finais

Os estudos foram desenvolvidos, ao nível do Projeto de Execução, com o objetivo
principal de assegurar o destino adequado dos resíduos produzidos na unidade fabril em
terrenos no interior da própria instalação.
Em fase de Projeto de Execução onde já são conhecidos todos os elementos de projeto e
onde foram aprofundados os estudos das eventuais áreas temáticas, tais como Geologia,
Hidrogeologia, Paisagem (Bacias visuais e Plano de Recuperação e Integração
Paisagística), entre outros permitiram uma análise mais detalhada dos impactes
expectáveis.
Entende-se assim que os estudos de base existentes e elaborados nesta fase, assim
como os trabalhos de campo desenvolvidos e as avaliações realizadas, permitiram tirar
conclusões, tendo em conta os objetivos do Projeto de Execução.

2.6

Conclusões

O presente documento constitui o Relatório de Conformidade Ambiental do Projeto de
Execução (RECAPE) do Novo Aterro da Celtejo, que foi objeto de um procedimento de
Avaliação de Impacte Ambiental (AIA nº 2782) em fase de Estudo Prévio.
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2.7

Síntese dos principais aspetos desenvolvidos no RECAPE e das principais
conclusões em matéria de demonstração do cumprimento dos termos e das
condições fixadas na DIA

O RECAPE surge na sequência da emissão pela Agência Portuguesa do Ambiente, I.P.,
a 10 de março de 2015, da Declaração de Impacte Ambiental (DIA) Favorável
Condicionada do Estudo Prévio do Novo Aterro e do desenvolvimento deste ao nível de
Projeto de Execução.
Face à análise apresentada ao longo do presente relatório, no sentido de verificar a
conformidade do Projeto de Execução com a DIA e de desenvolver os estudos
específicos complementares ao Estudo de Impacte Ambiental exigidos pela DIA,
concluiu-se que:
•

As soluções desenvolvidas em Projeto de Execução para a construção do novo
aterro da Celtejo respeitam, na generalidade, as recomendações e orientações
definidas na DIA, tendo sido introduzidas adaptações ao projeto que minimizam
os impactes ambientais previstos no EIA e que optimizam as medidas
preconizadas na DIA;

•

Os estudos específicos efetuados mais concretamente o Estudo Geológico e
Geotécnico, Mapa piezométrico de forma a conhecer a direção, sentido de
escoamento e gradientes hidráulicos e o Projeto de Integração e Recuperação
Paisagística (PIRP) permitiram fundamentar as soluções adotadas.

•

As medidas de minimização previstas na DIA foram consideradas no Projeto de
Execução, sempre que aplicável, tendo as medidas associadas à fase de obra
sido integradas nas Clausulas do Caderno de Encargos;

•

Os programas de monitorização exigidos na DIA, nomeadamente da Qualidade
das águas subterrâneas, Qualidade da Água Superficial, Qualidade dos Lixiviados
e Monitorização das águas Pluviais. O Plano de Monitorização da Qualidade da
Água Subterrânea ocorrerá nas fases de construção e exploração.

Perante o exposto considera-se que o Projeto de Execução do Projeto Novo Aterro da
Celtejo se encontra em conformidade com a respetiva DIA, dando assim cumprimento
à legislação em matéria de Avaliação de Impacte Ambiental.
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