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1. RESUMO NÃO TÉCNICO 

1.1 Identificação do Projeto 

O presente documento constitui o Resumo Não Técnico (RNT) do Relatório de 
Conformidade Ambiental do Projeto de Execução (RECAPE) do Novo Aterro da Celtejo. 
A Celtejo localiza-se no distrito de Castelo Branco, no concelho e freguesia de Vila Velha 
de Rodão. 
 
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. 
 
O objeto do presente projeto refere-se à construção de um novo aterro  para a 
continuidade da deposição de resíduos quando o existente for encerrado. 
 
A área do novo aterro localiza-se a sudeste do aterro existente. Ocupará parte da zona 
de armazenagem de matérias-primas da fábrica e terá uma área de cerca de 4,6 ha, 
onde se inclui duas células de deposição de resíduos, composta por 2 alvéolos cada 
uma, de forma a facilitar as condições de exploração do aterro e cuja área total será de 
2,98 ha.  
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1.2 Identificação do proponente e da entidade licen ciadora ou competente para a 

autorização 

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. 
 
A entidade licenciadora do Projeto de Execução do Aterro é a Direção Regional de 
Economia do Centro (DRE Centro) e a Autoridade de Avaliação de Impacte Ambiental é 
a Agência Portuguesa do Ambiente, I.P.  
 
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. 
 
 
 
 
1.3 Antecedentes 

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 (CCDR-
Centro); 

• 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 entidade externas à CA cuja consulta fosse relevante 
para a avaliação.  
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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. 
 
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. 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. 
 
 
 
 
1.3.1 Data de emissão da Declaração de Impacte Ambi ental (DIA) e eventuais 

prorrogações e alterações 

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 8 de janeiro de 2015, com a 
emissão da proposta de 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, para desenvolvimento do 
projeto em fase de Projeto de Execução.  
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Em 10 de março de 2015 foi emitida pelo Senhor Presidente do Conselho Diretivo da 
Agência Portuguesa do Ambiente, I.P., a Declaração de Impacte Ambiental referente ao 
Processo de AIA n.º 2782, 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. 
 
 
 
 
1.3.2 Síntese das principais alterações introduzida s no projeto de execução, face 

ao inicialmente previsto no estudo prévio ou antepr ojeto 

Neste ponto apresenta-se uma síntese dos principais ajustamentos efetuados no Projeto 
de Execução em relação ao Estudo Prévio.  
 
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. 

 
 
 
 
1.3.2.1 Configuração do Aterro e faseamento da cons trução 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 
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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 á 
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. 
 
A volumetria total obtida foi de 279.000 m3, a volumetria da célula nº1 foi 186.500 m3 e a  
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. 
 
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: 
 

• 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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1.3.2.2 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. 
 
Existem fatores que influenciam a produção de lixiviados para a determinação de caudais 
médios. O Valor médio diário de lixiviados em 2013 e 2014 no aterro existente 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. 
 
No âmbito do presente processo de AIA e de previsões de caudais afluentes à ETAR 
foram definidos os seguintes caudais de águas lixiviantes, que foram mantidos na 
elaboração do projeto de execução: 
 

� 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: 
 

� Novo Aterro:  
• Célula nº1 e nº2: 5 l/s.  

 
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.  
 
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. 
 
 
 
1.3.2.3 A capacidade e cotas da superfície basal do  aterro mantiveram-se. O 

relevo da cobertura final foi definido de modo a di minuir 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. 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 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. 
 
 
 
1.3.3 Outra informação considerada relevante 

O estado do ambiente atual no local de implantação dos projetos é muito semelhante, 
dado o seu contexto no interior de uma zona industrial e com localização muito próxima.  
 
No caso do novo aterro, o espaço escolhido, embora a afetar a um novo uso do 
atualmente existente, 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. 
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Com o novo aterro a construir não se esperam impactes negativos significativos na fase 
de construção, 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 ser de cerca de 40 semanas. 
 
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. 
 
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. 
 
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. 
 
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. 
 
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. 
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1.4 Localização, acompanhada de cartografia adequad a – enquadrar a área de 

implantação do projeto ao nível nacional, regional e local; indicar os(s) 
concelho(s) e a(s) freguesia(s) abrangida(s) 

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. 
 
Na FIG. 1 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 (aterro). 
 
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 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. 
 
 
 
1.5 Objetivo e descrição do projeto de execução; br eve descrição dos projetos 

complementares e associados, programação temporal d a execução do 
projeto, bem como respetiva representação gráfica 

1.5.1 Objetivo e Descrição do projeto 

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).  
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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. 
 
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. 

 
 
 
 
1.5.2 Breve Descrição dos Projetos complementares e  associados 

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

• 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 
(solicitado na DIA no ponto 13 dos Elementos a Apresentar em sede de 
RECAPE); 
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1.5.2.1 Prospeção geotécnica com o intuito de carac terizar adequadamente o 

terreno de fundação (solicitado na DIA no ponto 9 d os Elementos a 
Apresentar em sede de RECAPE)  

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. 
 
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. 
 
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. 
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A campanha de prospeção e ensaios envolveu os seguintes trabalhos: 
 

• 7 sondagens, com ensaios de penetração dinâmica (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.  
 
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. 
 
Para a monitorização da posição do nível freático, procedeu-se à instalação de 
piezómetros em 5 furos de sondagem. 
 
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. Com vista à 
caracterização dos solos ocorrentes nos níveis superiores, recolheram-se das 
sondagens, entre 1 e 8 m 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. 
 

Quadro 1 – Referência de cada amostra, a profundida de 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 

Areia média a grosseira 
argilosa 

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 Argila com areia 
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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. 
 
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, o terreno natural e os aterros a 
construir (com solos resultantes de escavações). 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, 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 
– 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%. 
 
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. 
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De resto, os níveis de água não deverão interferir com os trabalhos de terraplenagem, 
pois situam-se abaixo das cotas de projeto. 
 
 
 
 
1.5.2.2 Mapa piezométrico (mapa de isopiezas) e res petivos estudos 

desenvolvidos (solicitado na DIA no ponto 10 dos El ementos 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 compreender 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 cinco poços de monitorização (PZ4, PZ5, PZ6, PZ7 
e PZ8), tendo sido realizados mais duas medições nos pontos de sondagem S1 e S2; 
através dos quais foi possível determinar o sentido do fluxo subterrâneo.  
 
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). 
 
 
 
 
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. 
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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; 

− 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. 
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• 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.  

 
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. 
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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. 2, 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. 
 

 
FIG. 2 – Cortinas arbóreo-arbustivas propostas 



  
 

RECAPE do Projeto do Novo Aterro da Celtejo 
Volume 1 – Resumo Não Técnico  

Janeiro 2016 
Rev.00 

20

 
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 preconiza-se 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. 

 
 
 
 
1.5.2.4 Bacias visuais dos miradouros existentes, d as vias (de que se destaca a 

via panorâmica 245 que liga Vila Velha de Rodão a G avião do Rodão e a 
N18 no troço junto ao rio Tejo), e a partir do extr emo sul das “Portas de 
Rodão” à cota 268. As referidas bacias devem ser ap resentadas em 
separado (solicitado na DIA no ponto 13 dos Element os a Apresentar em 
sede de RECAPE)  

As bacias visuais foram elaboradas tendo por base as condições referidas na DIA. Foram 
adotadas soluções para alcançar os objetivos preconizados e reduzir o impacte visual da 
presença do aterro. 
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1.5.3 Programação Temporal de Execução do Projeto 

1.5.3.1 Construção do aterro 

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. 
 
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. 
 
 
 
 
1.5.3.2 Selagem inferior 

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. 
 
 
 
 
1.5.3.3 Drenagem das águas pluviais e lixiviados 

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. 
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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. 
 
 
 
 
1.5.3.4 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 (FIG. 3). 
 
 
 
 
1.5.3.5 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. 
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FIG. 3 – Cronograma de Execução dos trabalhos de co nstrução 
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1.6 Verificação sumária do cumprimento das condicio nantes, medidas de 

minimização, compensação e compensação e potenciaçã o, bem como dos 
planos de monitorização estabelecidos na DIA 

O Projeto de Execução foi 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). 
 
Conforme apresentado no Projeto de Execução do aterro 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). 
 
 
 
� 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.  



  
 

RECAPE do Projeto do Novo Aterro da Celtejo 
Volume 1 – Resumo Não Técnico  
Janeiro 2016 
Rev.00 

25 

 
 
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 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.  
 
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 visual da variante. 
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� 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;  

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. No interior dos 
limites da fábrica desenvolvem-se todas as atividades fabris e estão instaladas as áreas 
de armazenagem, tratamento de águas e destino final de resíduos (aterros). 
 
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.  
 
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.  
 
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.  
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(Fonte da imagem Bing Map) 

FIG. 4 – Instalações fabris da Celtejo – Vila Velha  de Rodão versus localização do Novo 
Aterro) 
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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.  
 
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 que se refere aos perfis longitudinais verifica-se que ocorre uma altura do aterro de 
15,32 m no ponto 0+140 na célula 1. 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 duas 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: 
 

• 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. 
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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. 
 
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.  
 
 
� 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.  

 
Como se pode verificar através dos estudos desenvolvidos, 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). 
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� 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.  
 

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

 

FIG. 5 – 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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� Cumprimento das Medidas de Minimização, do Projeto de Integração e Recuperação 

Paisagística, e dos Programas de Monitorização 
 
No projeto de execução foram adotadas diretrizes que garantem o cumprimento das 
medidas de minimização e do plano de monitorização. As medidas de minimização do 
EIA e da DIA foram incluídas no 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.  
 
 


