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Capítulo IV – Situação de Referência 
 

1. INTRODUÇÃO 
 
Neste capítulo far-se-á a caracterização do estado do ambiente na zona de implantação 
do projecto, onde são descritos e avaliados todos os elementos considerados essenciais 
para a cabal compreensão dos compartimentos ambientais que serão interactuados pelo 
empreendimento, quer na vertente biofísica, quer na vertente sócio-económica. 
 
Os descritores a analisar são os seguintes: 
 

• geologia e geomorfologia; 

• sismicidade e tectónica; 

• solos; 

• clima e microclima; 

• recursos hídricos superficiais e subterrâneos; 

• factores de qualidade do ambiente 
− qualidade da água 
− qualidade do ar 
− qualidade acústica; 

• ecologia; 
• paisagem; 

• caracterização sócio-económica 

− demografia 
− actividades económicas 
− acessibilidades e tráfego; 

• ordenamento territorial; 

• património. 
 
 
2. ÂMBITO DO ESTUDO 

 
2.1 Introdução 

 
A definição do âmbito de um Estudo de Impacte Ambiental é uma etapa primordial para 
a correcta identificação dos domínios de análise a desenvolver e, acima de tudo, do seu 
grau de aprofundamento, em função da tipologia dos impactes induzidos pelo projecto e 
da especificidade e sensibilidade do meio ambiente, onde este se irá desenvolver. 
 
Nesta conformidade, importa identificar quais os compartimentos ambientais mais 
sensíveis e/ou potencialmente mais afectados pelo empreendimento. Para tal, procedeu-
-se a um levantamento prévio, onde se identificaram de forma directa quais os temas a 
aprofundar e em que sentido particular. 
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Foram também recolhidos todos os elementos bibliográficos e informativos disponíveis 
sobre a zona, desde estudos, planos e documentos, para o que foram consultadas as 
entidades locais e regionais, bem como a população da área. Realizaram-se ainda 
levantamentos de campo pelas equipas do Estudo de Impacte, que foram sintetizados e 
integrados no presente relatório. 
 

2.2 Domínios e Profundidade de Análise 
 
Pretende analisar-se, do ponto de vista do impacte ambiental, o projecto da Central de 
Biomassa da EDP Produção – Bioeléctrica, SA. Trata-se de um projecto destinado a 
implantar uma central de produção de electricidade para injecção na rede eléctrica 
nacional, com base na valorização energética de biomassa residual, a localizar nas 
instalações fabris da CELBI, em Leirosa, junto à central de energia existente. 
 
A área onde se vai inserir o projecto apresenta características eminentemente industriais, 
uma vez que se localiza numa zona assim classificada nos planos de ordenamento do 
território. As características naturais da área estão, assim, alteradas. 
 
Em face da natureza do projecto e das características da zona onde este vai exercer a sua 
influência, podem considerar-se como descritores mais relevantes, para a análise que se 
pretende, os factores da qualidade do ambiente, designadamente a qualidade do ar, a 
qualidade do ar e o ruído. Dado que se trata de uma intervenção num factor de 
desenvolvimento económico e social, serão analisados cuidadosamente os aspectos 
sócio-económicos actuais e a sua previsível evolução. 

 
2.3 Definição da Área de Estudo e das Escalas de Trabalho 

 
A definição da área de estudo para cada um dos compartimentos em análise atendeu às 
especificidades de cada uma das variáveis em jogo, bem como à forma como o projecto 
interfere com cada uma delas. Assim, as unidades espaciais de análise e as respectivas 
escalas de trabalho são diferenciadas, dependendo dos contextos funcionais onde os 
descritores se inserem. 
 
Procurou-se, em regra, realizar um enquadramento da análise temática, a uma escala 
reduzida, que permitisse direccionar a análise de pormenor, efectuada, quer à escala 
1:25 000, quer à escala de projecto, de forma a cabalmente caracterizar e quantificar o 
elemento descritor. 
 
Em termos da escala temporal, foram considerados horizontes suficientemente 
abrangentes para garantirem fiabilidade aos resultados da análise, quando se tratou do 
levantamento da situação de referência, e horizontes temporais marcados por 
acontecimentos concretos que individualizam períodos com características funcionais 
específicas – fase de construção e de funcionamento – que coincidem com horizontes de 
curto/médio prazo. 
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3. GEOLOGIA E GEOMORFOLOGIA 
 
3.1 Introdução 

 
A caracterização dos factores geológicos da área de implementação do projecto e 
envolvente é efectuada nas componentes geomorfologia e litoestratigrafia. Os principais 
elementos de base utilizados nesta análise foram os seguintes: 
 

• Carta Geológica de Portugal, à escala 1:50 000, folha 19-C, dos Serviços 
Geológicos de Portugal (actualmente Instituto Geológico e Mineiro), de que se 
apresenta excerto na Fig. IV.1 e respectiva Notícia Explicativa; 

• Carta Geológica de Portugal, da Comissão Nacional do Ambiente, à escala 
1/1 000 000 e respectiva Notícia Explicativa, 1982; 

• Carta Litológica de Portugal, da Comissão Nacional do Ambiente, à escala 
1:1 000 000 e respectiva Notícia Explicativa, 1982; 

• Plano de Bacia Hidrográfica do Rio Mondego; 

• Prospecção Geotécnica realizada nas instalações da CELBI, em 1990, pela 
empresa GKN KELLER, SRL e Estudo Geológico e Geotécnico, realizado em 
1998, pela CEL – Consultores de Engenharia, Lda., ambos apresentados no 
Anexo VII do Volume de Anexos. 

 
3.2 Enquadramento Regional 

 
Do ponto de vista em análise, o concelho da Figueira da Foz e a área envolvente são 
constituídos por terrenos cuja idade se estende desde o Hetangiano - Triásico até ao 
período Moderno. 
 
Na margem direita do Rio Mondego, desde o Cabo Mondego até Maiorca, passando por 
Quiaios, afloram formações calco-margosas do Jurássico médio e superior, pertencentes 
a um grande afloramento em estrutura monoclinal, cuja metade Norte constitui as Serras 
da Boa Viagem e de Alhadas. Em discordância com as formações do Jurássico, 
assentam as formações de Arenitos do Carrascal, do Cretácico inferior e médio, 
constituídas principalmente por arenitos mais ou menos argilosos e por argilas em geral 
arenosas. Esta margem é parcialmente bordejada por depósitos de terraços (de 8 a 20 m) 
do Plistocénico. 
 
Ao longo do rio Mondego e dos seus principais vales afluentes, registam-se depósitos 
de aluviões, que se estendem de montante para jusante entre Vila Pouca, Montemor-o-
Velho e Figueira da Foz, constituídos por formações fluvio-marinhas. 
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Na margem esquerda do Rio Mondego, distinguem-se as formações argilo-gresosas e 
conglomeráticas da Senhora do Bom Sucesso, do Paleogénico e Miocénico 
indiferenciados, que se estendem entre Marinha das Ondas, Lavos, Alqueidão e 
Vilarinho. Estas formações são interrompidas, entre Marinha das Ondas e Paião, por 
afloramentos do Pliocénico com orientação N-S, representados por complexos de areias, 
grés e argilas. 
 
A Oeste, distingue-se uma extensa faixa de orientação N-S, que se estende desde o 
Cabedelo, passando por Cova e alargando progressivamente entre Costa, Lavos, Leirosa 
e Marinha das Ondas, onde os depósitos atingem uma largura máxima de cerca de 6 km. 
Trata-se de areias de granulometria fina bem calibradas. As areias assentam sobre 
formações mais antigas do Pliocénico, registando-se alguns afloramentos de depósitos 
de terraços do Plistocénico, próximo de Lavos. 
 
Em termos geomorfológicos, a área é dominada pela Serra da Boa Viagem, a Noroeste 
da Cidade da Figueira da Foz, onde se atingem cotas superiores aos 250 m, que se 
espraia, depois, para Este e para Sul, ao encontro dos baixios da foz do Mondego. No 
troço final da margem direita do rio Mondego predomina um relevo de certo modo 
acentuado, com pequenos vales encaixados, percorridos por linhas de água de reduzido 
caudal. Em contraste com o relevo recortado da margem direita, a margem esquerda do 
rio Mondego, na zona de desembocadura, apresenta áreas planas, onde as cotas 
máximas raramente ultrapassam os 50 m. 
 

3.3 Local de Implantação do Projecto 
 
Do ponto de vista geológico, as instalações da CELBI situam-se em terrenos do período 
Moderno, constituídos fundamentalmente por dunas e areias de duna (d, Ad), 
constituídas por areias de granulometria fina, bem calibradas, que assentam sobre 
formações mais antigas miocénicas, pliocénicas e plistocénicas. O relevo é pouco 
acidentado. 
 
De acordo com a prospecção geotécnica realizada pela KELLER, em 1990, as 
instalações da CELBI, do ponto de vista estratigráfico e litológico, assentam numa 
extensa camada de terrenos modernos constituídos, fundamentalmente, por areias finas 
de duna (Ad), cobertas por horizonte fino de alteração pedogénica e, localmente, por 
depósitos de aterro. 
 
À época da realização da prospecção geotécnica, o nível de aterro, com uma espessura 
variável entre 20 cm e 1,10 m, era constituído por areias siltosas e siltes arenosos com 
fragmentos líticos e cerâmicos, apresentando uma coloração acinzentada, alaranjada e, 
por vezes, acastanhada, enquanto o horizonte de terra vegetal, com cerca de 20 cm de 
espessura, de cor cinzento-acastanhada, era constituído por areias finas a médias e siltes 
argilosos com matéria orgânica e fragmentos de raízes. 
 
Actualmente, a área em análise encontra-se intervencionada, devido à terraplenagem do 
terreno, associada ao projecto de alteração da CELBI. 
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Os terrenos modernos são constituídos, fundamentalmente, por 3 horizontes distintos: 
 

− O horizonte superficial, com uma possança média da ordem de 7 m, podendo 
atingir 11 m, constituído por areias finas a médias de cor acinzentada, que 
revelaram comportamento muito solto a medianamente compacto; 

− Um horizonte arenoso fino, subjacente ao anteriormente descrito, com uma 
espessura média de 3 m, que apresenta um comportamento semelhante ao anterior, 
embora ligeiramente mais compacto; 

− O horizonte inferior constituído por areia fina a média, por vezes com seixo 
disperso, de coloração cinzento-amarelada, que apresenta níveis areno-argilosos e 
areno-lodosos cinzento-escuro e esverdeado intercalados. Apresenta um carácter 
medianamente compacto a muito compacto. 

 
O nível freático variava entre 5 e 11 m de profundidade. 
 
As sondagens realizadas na proximidade do local de intervenção (SP2 e SP5), para além 
da camada superficial de areias finas siltosas, que resultou da alteração pedogénica e 
contém raízes e fragmentos líticos, demonstraram a existência das seguintes unidades 
estatigráficas: 
 
SP2 - 0,5 a 7,0 m 
SP5 - 1,0 a 5,0 m 

Areia de grão fino, solto a medianamente compacta, cinzenta-
amarelada 

 
SP2 - 7,0 a 8,0 m 
SP5 - 5,0 a 7,0 m Areia de grão fino, carbonosa, muito solta, cinzento-escuro 

 
SP2 - 8,0 a 10,0 m 
SP5 - 7,0 a 9,0 m 

Areia de grão fino, levemente carbonosa, com seixo miúdo disperso, 
solta a medianamente compacta, cinzento 

 
SP2 - 10,0 a 13,0 m 
SP5 - 9,0 a 11,5 m 

Areia de grão fino, medianamente compacta a muito compacta, 
cinzento-amarelada 

 
O nível freático variava entre 7,5 m, em SP2, e 5,0 m, em SP5. 
 
De acordo com o estudo geológico realizado pela CEL, em 1998, os terrenos do 
substrato foram reconhecidos a cerca de 18 m de profundidade. São atribuídos ao 
Miocénico/Oligocénico, constituído por solos muito rijos e fortemente consolidados. 
 

3.4 Evolução da Situação Actual na Ausência de Projecto 
 
No caso da não existência de projecto, ou seja na opção zero, não se esperam alterações 
das características geológicas, dado não se prever a ocorrência de qualquer tipo de 
intervenção no local, que possa afectar o descritor em análise. 
 
 
 
 



 

 Estudo de Impacte Ambiental da Central Termoeléctrica a Biomassa da Figueira da Foz – Relatório 
IV-55

3.5 Síntese 
 
A área envolvente da CELBI enquadra-se, num âmbito regional, em terrenos cuja idade 
se estende desde o Hetangiano-Triásico até aos tempos modernos. 
 
Do ponto de vista geológico, as instalações da CELBI situam-se em terrenos do período 
Moderno, constituídos fundamentalmente por dunas e areias de duna (d, Ad), 
constituídas por areias de granulometria fina, bem calibradas, que assentam sobre 
formações mais antigas miocénicas, pliocénicas e plistocénicas. O relevo é pouco 
acidentado. 
 
De acordo com as sondagens realizadas, o local em estudo assenta numa extensa 
camada de areia, com uma espessura de cerca de 18 m, que recobre o substrato 
Miocénico/Oligocénico, constituído por solos muito rijos e fortemente consolidados. 
 
Actualmente, a área em análise encontra-se intervencionada, devido à terraplenagem do 
terreno, associada ao projecto de alteração da CELBI. 
 

 
4. SISMICIDADE E TECTÓNICA 
 
4.1 Sismicidade 

 
De acordo com a carta de isossistas do Atlas do Ambiente, elaborada em função das 
intensidades sísmicas máximas observadas no período de 1901-1972, a área de projecto 
e envolvente directa situa-se numa zona de intensidade sísmica de grau VII na escala de 
Mercali modificada (Fig. IV.2), com efeitos do tipo Muito Forte, que origina alguns 
danos materiais que variam com o tipo de alvenaria utilizada. 
 
Os efeitos do grande sismo de 1909, com epicentro em Benavente, fizeram-se sentir no 
concelho da Figueira da Foz e envolvente, tendo sido registadas as seguintes 
intensidades, na escala de Mercalli (Rocha et al., 1981): 

 

− Figueira da Foz e Buarcos ..........graus IV e V; 

− Montemor-o-Velho.....................grau VI-VII. 
 
Segundo o RSAEEP – Regulamento de Segurança e Acções para Estruturas de Edifícios 
e Pontes, o local de intervenção situa-se na zona sísmica C, em que o coeficiente de 
sismicidade, α = 0,5, corresponde a uma classe de sismicidade moderada. 
 
O RSAEEP (Decreto-Lei no 235/83, de 31 de Maio) considera o território continental 
português dividido em quatro zonas (A, B, C e D por ordem decrescente de 
sismicidade). O coeficiente de sismicidade (α) assume os valores de 1,0; 0,7; 0,5; e 0,3, 
respectivamente para as zonas sísmicas A, B, C e D. Esta classificação é estabelecida 
em função da natureza dos terrenos, da velocidade de propagação das ondas sísmicas 
longitudinais, bem como das características litológicas e geotécnicas dos diferentes 
estratos atravessados. 
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4.2 Tectónica 
 
Do ponto de vista geo-estrutural, a área em estudo situa-se entre duas zonas sinclinal, 
com orientaçäo NW-SE, constituídas pelo sinclinal do Louriçal, Diapiro de Monte Real, 
sinclinal da Ervedeira e Diapiro da Ervedeira. Mais a Norte, surge o anticlinal complexo 
Buarcos-Verride, disposto em arco e falhado no flanco NE, com abatimento do bordo 
NE e levantamento do flanco SW. 
 
No local da instalação não se detectam falhas ou dobras, identificando-se, a Oeste, uma 
falha provável com tipo de movimentação desconhecida (Fig. IV.3). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura IV.2 – Zonamento da Intensidade Sísmica 
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4.3 Síntese 
 
A Figueira da Foz localiza-se numa zona sísmica C, onde já foram sentidos efeitos 
sísmicos de grau IV e V da escala de Mercalli. Segundo o RSAEEP – Regulamento de 
Segurança e Acções para Estruturas de Edifícios e Pontes, o local de intervenção situa-
se na zona sísmica C, em que o coeficiente de sismicidade α = 0,5 corresponde a uma 
classe de sismicidade moderada. 
 
Em termos de tectónica, não se detectam falhas ou dobras no local de implantação do 
projecto, identificando-se, a Oeste, uma falha provável com tipo de movimentação 
desconhecida. 
 
 

5. SOLOS 
 
5.1 Caracterização Regional 
 

As unidades pedológicas presentes na região envolvente do local de intervenção 
apresentam uma grande diversidade, resultante, fundamentalmente, dos factores 
geológicos que lhe estiveram na origem (Carta dos Solos – Fig. IV.4). 
 
Os principais solos ocorrentes na margem direita do rio Mondego são os seguintes 
(Cardoso et al, 1971): 
 

− Cambissolos cálcicos; 
− Cambissolos êutricos, ocupando a orla fluvial e associados às formações 

sedimentares e aluvionares; 
− Fluviossolos êutricos, associados a fluvissolos calcários resultados dos processos 

de deposição aluvionar; 
− Algumas manchas de aluviossolos gleizados. 

 
Na margem esquerda do rio Mondego, os principais solos presentes são os seguintes 
(Cardoso et al, 1971): 
 

− Podzóis órticos associados a Regossolos êutricos, ocupando a orla marítima, numa 
faixa de cerca de 5 km, associados às formações dunares Holocénicas; 

− Podzóis órticos associados a cambissolos êutricos, ocupando a faixa mais interior. 
 

5.2 Caracterização Local 
 
Não existindo cartografia de solos detalhada para a área de intervenção, a análise 
pedológica foi realizada através dos dados recolhidos no levantamento de campo e com 
a informação descrita na Carta de Solos de Portugal (1:1 000 000) de Cardoso et al., 
1971, complementados com informação da Prospecção Geotécnica realizada pela 
KELLER, em 1990, e do Estudo Geológico e Geotécnico, realizado pela CEL, em 1998. 
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O reconhecimento de campo permitiu inferir a provável presença dos seguintes tipos de 
solos na área de intervenção: 
 

− Regossolos Psamíticos (Rg) de depósitos dunares ou, pontualmente, de formações 
areno-siltosas do Plistocénico; 

− Podzóis não Hidromórficos sem Surraipa de areias ou arenitos (Ap). 
 
Os Regossolos Psamíticos (Rg), de materiais dunares ou de areias não consolidadas, são 
solos incipientes, constituídos por materiais arenosos não consolidados, normalmente de 
grande espessura efectiva mas sem diferenciação vertical de horizontes, excepto, por 
vezes, no que se refere à ocorrência de um ligeiro horizonte orgânico superficial, em 
situações de menor perturbação do coberto vegetal. 
 
Apresentam teores em argilas e em matéria orgânica bastante reduzidos, o que 
determina uma muito baixa capacidade de troca catiónica e uma oferta nutricional 
igualmente muito reduzida. A disponibilidade hídrica é baixa a muito baixa, o risco de 
erosão hídrica reduzido a médio e o de erosão eólica médio. Devido à elevada 
permeabilidade, não apresentam normalmente riscos de encharcamento. A aptidão 
agrícola é inexistente, devido às limitações nutricionais (Classe de Capacidade de Uso: 
Ds a Ee). 
 
Os Podzóis não Hidromórficos, sem Surraipa, de areias ou arenitos (Ap) são solos um 
pouco mais evoluídos, igualmente constituídos por materiais arenosos com uma 
reduzida percentagem de materiais mais finos. No entanto, nestes solos já é possível 
identificar uma diferenciação de horizontes, com a formação de um horizonte B 
espódico, sem que, contudo, este chegue a assumir características de uma surraipa dura 
ou branda. 
 
O teor em matéria orgânica do horizonte superficial é reduzido, aumentando com a 
profundidade, devido à acumulação no referido horizonte B. O reduzido teor em argilas 
e em matéria orgânica total originam valores muito baixos da capacidade de troca 
catiónica, determinando, igualmente, uma oferta nutricional muito reduzida. A 
disponibilidade hídrica é igualmente baixa, pelo que estes solos não apresentam aptidão 
agrícola, dadas as referidas limitações nutricionais e hídricas e o risco relativo de erosão 
em situações muito declivosas (Classe de Capacidade de Uso: Ds a Ee). 
 
Ambos os solos apresentam vocação florestal, podendo esta restringir-se, nas situações 
de maior susceptibilidade à erosão (zonas declivosas ou expostas ao vento), a matas de 
protecção. Considerando a classificação da Qualidade do Solo (Grilo, 1990), os solos 
presentes enquadram-se nas classes I e II, caracterizadas por solos de textura grosseira, 
com problemas relativos de erosão. Em geral, a fertilidade destes solos é baixa a muito 
baixa, apresentando potencialidades genéricas para sistemas florestais (pinhal). 
Contudo, se houver disponibilidade de água e matéria orgânica, são susceptíveis de 
utilização arvense ou hortícola intensiva. 
 
No Quadro IV.1 apresenta-se um resumo das características dos solos presentes. 
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Quadro IV.1 – Resumo das características dos solos presentes (critérios de classificação adaptados de Blume, 1990; Cardoso, 1965; Fernandes, 
1992; Marks et al. 1989; SROA, 1972) 

 

Solo Principais características RAN 
Pot. de 

produção 
agrícola 

Permeabilidade Erodibilidade 
Cap. 

retenção 
microorg. 

Cap. 
retenção 

pol. inorg. 

Capacidade 
tamponização 

Cap. 
retenção 
pol. org. 

Decaimento 
pol. org. 

Ap – Podzóis não 
hidromórficos sem 
surraipa de areias 
 

São solos podzolisados, com um 
horizonte eluvial pouco nítido, sem 
surraipa. O pH é reduzido e o teor em 
matéria orgânica é baixo, tomando a 
forma de “mull” ácido. A capacidade 
de troca catiónica é reduzida. 

Não Reduzido a 
nulo 

Elevada 
(desde que não 

ocorram 
acumulações de 

argila) 

Média (elevada 
para declives 
pronunciados) 

Média a 
elevada Reduzida Reduzida Reduzida Reduzido 

Rg – Regossolos 
Psamíticos não 
húmidos 
 

São solos incipientes sem 
diferenciação de horizontes com 
texturas ligeiras. O teor em matéria 
orgânica é reduzido, o pH é 
normalmente ácido e a capacidade de 
troca catiónica é reduzida. 

Não Reduzido a 
nulo 

Elevada 
(desde que não 

ocorram 
acumulações de 

argila) 

Média (elevada 
para declives 
pronunciados) 

Média a 
elevada Reduzida Reduzida Reduzida Reduzido 
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De salientar que o local em análise encontra-se intervencionado, devido à terraplenagem 
do terreno, associada ao projecto de alteração da CELBI. 

 
5.3 Evolução da Situação Actual na Ausência de Projecto 

 
Na ausência de projecto, os solos existentes no local tenderão a manter as suas 
características, uma vez não estar previsto outro tipo de ocupação. 
 

5.4 Síntese 
 
Os solos ocorrentes na área de intervenção são Regossolos Psamíticos de depósitos 
dunares ou, pontualmente, de formações areno-siltosas do Plistocénico e Podzóis não 
Hidromórficos, sem Surraipa, de areias. 
 
De uma maneira geral, são solos incipientes, constituídos por materiais arenosos, com 
baixos teores de argila e matéria orgânica, determinando assim uma reduzida 
capacidade de troca catiónica. A disponibilidade hídrica é reduzida, pelo que não 
apresentam vocação agrícola. São solos que apresentam uma susceptibilidade elevada à 
erosão hídrica e eólica, determinando assim uma estabilidade fraca. 
 
Na ausência de projecto, os solos existentes na área de intervenção tenderão a manter as 
suas características, por não estar previsto outro tipo de ocupação. 

 
 
6. CLIMA E MICROCLIMA 

 
6.1 Caracterização Regional 

 
Em termos climáticos, a região em estudo situa-se numa pequena zona da faixa atlântica 
do país, inserida na região climática do litoral Oeste. 
 
A região pode ser classificada como apresentando Invernos e Verões moderados, o que 
significa que no Inverno existem, em média, não mais de 10 dias por ano com 
temperaturas que descem a valores negativos, sendo a mínima média do mês mais frio 
superior a 4ºC. Em contrapartida, o Verão apresenta menos de 100 dias com 
temperaturas que ultrapassam os 25ºC, sendo a máxima média do mês mais quente 
inferior a 29ºC. Os valores médios das temperaturas representam bem uma influência 
atlântica muito marcante, mas também a proximidade à costa e a inexistência de relevos 
resguardantes (Daveau et al., 1985). 
 
No que se refere à ocorrência de nevoeiros e nebulosidade, na região em estudo, 
verifica-se uma elevada frequência da ocorrência de nevoeiros de advecção, 
particularmente nos meses de Verão e com maior incidência nos períodos matinais, 
revelando, de novo, a marcada influência marítima. 
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No domínio da precipitação, a mesma equipa (Daveau et al., 1977), estima que a 
precipitação média anual da zona em estudo se situa em torno dos 700 mm, 
correspondendo a uma depressão pluviométrica, originada pelo desvio dos ventos 
predominantes de Norte, determinada pela localização e orientação da Serra da Boa 
Viagem. 
 

6.2 Análise dos Dados Climatológicos Locais 
 
Para a caracterização climática da zona em estudo utilizaram-se as normais 
climatológicas, correspondentes ao período 1951/1980 (período normal disponível mais 
recente) da Estação Meteorológica da Barra do Mondego, que se considera ser a mais 
representativa. 
 
No Quadro IV.2 apresentam-se as coordenadas do local de intervenção, bem como da 
Estação Meteorológica da Barra do Mondego. 

 
Quadro IV.2 – Coordenadas do local do projecto e da Estação 

meteorológica da Barra do Mondego 
 

 Latitude Longitude

Local do Projecto 40º 03’ 8º 52’ 
Barra do Mondego 40º 08’ 8º 51’ 

 
Na Fig. IV.5 apresentam-se os valores mensais da temperatura média diária, média 
mínima e média máxima na estação de referência. 

 
Figura IV.5 – Valores mensais da Temperatura Média Diária, Média Mínima e Média 

Máxima. Estação meteorológica da Barra do Mondego, período 1951-1980 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: Instituto Nacional de Meteorologia e Geofísica 
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A temperatura média diária varia sensivelmente entre 10ºC, em Dezembro, e 19ºC, em 
Agosto, sendo a temperatura média máxima do mês mais quente de 23ºC e a 
temperatura média mínima do mês mais frio de 6,4ºC. A amplitude térmica anual (9ºC) 
indicia um clima marcadamente marítimo, com Invernos e Verões moderados. 
 
Verifica-se, ainda, que as três variáveis consideradas (temperaturas média mensal, 
média mensal máxima e média mensal mínima) têm comportamentos regulares ao longo 
de todo o ano, não ocorrendo variações bruscas. 
 
Nas Figuras IV.6 e IV.7 apresentam-se os valores médios mensais de precipitação total 
e máxima diária e o número médio de dias com precipitações superiores a 10 mm, 
respectivamente, obtidos na estação de referência. 
 
O regime de precipitação é bastante regular, mostrando uma frequência reduzida nos 
meses de Verão. Verifica-se, com efeito, que o período mais chuvoso decorre de 
Outubro a Março, sendo Julho e Agosto os meses mais secos. A precipitação média 
anual, registada neste período, foi de 724,2 mm, sendo a precipitação máxima diária de 
68 mm, registada em Novembro. 
 
A distribuição das precipitações excepcionais também é bastante regular, verificando-se 
que o mês onde se registou um maior número médio de dias com valores de 
precipitação superiores a 10 mm foi Janeiro, com um total de 3,9 dias, sendo o valor 
médio anual de 23,7 dias. 

 
Figura IV.6 – Valores médios mensais de Precipitação Total e Máxima Diária. 

Estação meteorológica da Barra do Mondego, no período 1951-1980 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

Fonte: Instituto Nacional de Meteorologia e Geofísica 
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Figura IV.7 – Número médio de dias com precipitações superiores a 10 mm. 
Estação meteorológica da Barra do Mondego, período 1951-1980 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: Instituto Nacional de Meteorologia e Geofísica 
 
O Quadro IV.3 apresenta os restantes meteoros relevantes, designadamente o número de 
dias com ventos fortes e muito fortes, com nebulosidade, nevoeiro e geada. 

 
Quadro IV.3 – Número de dias com meteoros particulares. Estação meteorológica 

da Barra do Mondego, no período 1951-1980 
 

Mês Vel. vento 
>36 km/h 

Vel. vento 
>55 km/h 

Nebulosidade 
> 8 Nevoeiro  Geada 

Janeiro 6,4 0,7 13,1 3,7 1,9 
Fevereiro 7,7 1,2  9,9 3,4 0,4 
Março 6,8 1,4 11,3 2,6 0,0 
Abril 6,3 0,6  7,1 1,7 0,0 
Maio 5,6 0,8  6,7 2,5 0,0 
Junho 3,8 0,7  5,9 2,4 0,0 
Julho 4,1 0,7  3,4 4,8 0,0 
Agosto 4,0 0,9  3,8 5,4 0,0 
Setembro 3,9 0,2  5,6 6,0 0,0 
Outubro 3,2 0,4  7,4 3,3 0,0 
Novembro 6,5 1,0 10,1 2,7 0,0 
Dezembro 5,0 0,9 10,0 2,6 0,9 
TOTAL 63,3 9,5 94,3 41,1 3,2 

    Fonte: Instituto Nacional de Meteorologia e Geofísica 
 
A ocorrência de nevoeiros litorais e nebulosidades, característicos do clima atlântico, 
são resultantes da condensação da humidade atmosférica em contacto com as águas 
marinhas, fenómeno que se verifica sobretudo de madrugada. A reduzida ocorrência de 
geadas decorre da acção moderadora, em termos térmicos, da vizinhança do oceano. 
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O número total de dias com vento forte (entre 36 e 55 km/h) é de 63,3/ano e muito forte 
(≥ 55 km/h) é de 9,5/ano. O total anual de calmarias é de cerca de 24,8 dias, ocorrendo a 
maior percentagem no semestre do Verão. 
 
Na Figura IV.8 representa-se, para a estação de referência, a distribuição dos valores 
médios anuais de frequência e velocidade dos ventos por rumos. 
 
Verifica-se que a zona em estudo é afectada pela predominância de ventos dos 
quadrantes Norte e Noroeste, sobretudo nos meses de Verão, resultantes da “nortada” 
existente na zona, enquanto que, nos meses de Inverno, os rumos mais frequentes são os 
de Este. 
 
Relativamente à velocidade por rumos, é nos quadrantes Norte, Noroeste e Sudoeste que 
os ventos se fazem sentir com maior intensidade. 

 
 

Figura IV.8 – Valores médios anuais da Frequência (%) e Velocidade (km/h) dos Ventos 
por Rumos - Estação meteorológica da Barra do Mondego 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: Instituto Nacional de Meteorologia e Geofísica 
 
Pode concluir-se, em termos regionais, que se trata de um clima marcadamente 
marítimo, em que o nevoeiro assume uma frequência importante. As condições médias 
de dispersão atmosférica são razoáveis devido à “nortada”, às tempestades de Sudoeste 
e, em termos gerais, à velocidade média dos ventos incidentes. Podem, no entanto, 
ocorrer com alguma frequência dias com dificuldade de dispersão de emissões junto ao 
solo. A frequência de ventos de forte intensidade é muito reduzida. 
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6.3 Caracterização Microclimática da Área em Estudo 
 
Relativamente aos fenómenos de circulação e acumulação de massas de ar junto ao solo, 
considerando a morfologia e a tipologia do uso do solo, é possível concluir que, em 
termos gerais, a zona em estudo não apresenta fenómenos microclimáticos particulares, 
constituindo dominantemente uma zona de reduzida drenagem atmosférica, em virtude 
do fraco ou nulo declive. 
 
A inexistência de relevos significativos, a montante, zonas geradoras de brisas com uma 
energia cinética digna de registo, acentua este fenómeno, assim como a estrutura de uso 
do solo em mosaico florestal com uma importante rugosidade. Contudo, a vizinhança do 
mar modera a intensidade dos possíveis fenómenos de acumulação, determinando a 
inexistência de condicionantes microclimáticas que determinem desvios significativos, 
relativamente ao padrão climático dominante. 
 

6.4 Evolução da Situação Actual na Ausência de Projecto 
 
Considerando a opção zero, ou seja, a ausência de intervenção no local em estudo, não 
haverá qualquer tipo de alteração a nível deste descritor, pelo que o clima tenderá a 
manter as características anteriormente descritas. 
 

6.5 Síntese 
 
Em termos climáticos, a região em estudo apresenta um clima marcadamente marítimo, 
com Invernos e Verões moderados, onde a ocorrência de nevoeiros assume uma 
frequência importante, particularmente nos meses de Verão e com maior incidência nos 
períodos matinais. 
 
Em termos de temperaturas do ar, não se verifica grande amplitude térmica entre os 
meses de Verão e Inverno, variando as temperaturas médias diárias entre 10 e 19ºC. 
 
O regime de precipitação é bastante regular ao longo do ano, sendo o período mais 
chuvoso de Outubro a Março, enquanto Julho e Agosto são os meses mais secos. 
 
A predominância dos ventos é dos quadrantes Norte e Noroeste, sobretudo nos meses de 
Verão, resultantes da “nortada” existente na zona, verificando-se, por outro lado, que os 
ventos mais fortes, provêm de Norte, Sudoeste e Noroeste, no Inverno. 
 
Considerando a opção zero, ou seja, a ausência de intervenção no local em estudo, a 
zona não sofrerá qualquer tipo de alteração a nível deste descritor, pelo que o clima 
tenderá a manter as características anteriormente descritas. 
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7. RECURSOS HÍDRICOS 
 

7.1 Recursos Hídricos Superficiais 
 

7.1.1 Enquadramento hidrográfico 
 
Em termos regionais, o local em análise insere-se na Região Hidrográfica nº 7, 
Mondego e Vouga, mais precisamente na Unidade Hidrológica Homogénea Ribeiras 
Litorais, conforme designação do Plano de Bacia Hidrográfica (PBH) do Rio Mondego, 
(INAG, 1999). 
 
O rio Mondego é o maior rio português com bacia hidrográfica integralmente em 
território nacional, sendo enquadrada a Norte e Este pelas bacias hidrográficas dos rios 
Vouga e Douro, a Sul pelas bacias do Tejo e do Lis e a Oeste pelo Oceano Atlântico. 
Nascendo na serra da Estrela, a 1 425 m de altitude, o rio Mondego apresenta um 
comprimento de 234 km até à foz, no oceano Atlântico, junto à Figueira da Foz. Os 
principais afluentes são, na margem direita, o rio Dão e, na margem esquerda, os rios 
Pranto, Arunca, Ceira e Alva. 
 
A bacia hidrográfica do rio Mondego, a segunda maior integralmente em território 
nacional, é enquadrada pela cordilheira central, que a separa da bacia do rio Tejo, sendo 
limitada a Noroeste pelas serras do Buçaco (568 m) e do Caramulo (1 071 m), que a 
separam do rio Vouga. 
 
A serra do Lorvão, com cerca de 500 m de altitude, constitui o último acidente 
orográfico que encaixa o rio Mondego antes de este entrar na zona de Planície, sendo 
ainda de referir, junto à foz, na zona de Buarcos, a serra da Boa Viagem. 
 
Todo o concelho da Figueira da Foz, município onde se insere o projecto, é 
profundamente marcado pelo troço terminal do rio Mondego, que o atravessa a meio, 
sentido Este-Oeste, bem como pelos seus afluentes e pelas linhas de água que drenam 
directamente para o oceano. 
 

7.1.2 Disponibilidades hídricas 
 
As disponibilidades hídricas superficiais dependem sobretudo das condições climáticas, 
geológicas, pedológicas e do coberto vegetal da região. 
 
Para a bacia do rio Mondego, em regime natural, a afluência média anual no período 
1941/42 a 1990/91 foi de 2 678 hm3/ano, a que corresponde um escoamento médio 
anual de cerca de 400 mm. A distribuição das afluências anuais indica que 70% do valor 
anual está concentrado no semestre de Novembro a Abril (PBH rio Mondego, INAG, 
1999). 
 
A afluência média anual para um ano seco (quantil 20%) é de 1 213 hm3/ano, enquanto 
que para um ano húmido (quantil 80%) é de 4 032 hm3/ano. A gama de afluências 
anuais ocorridas com maior frequência, entre 1940 e 1990, situa-se entre os 3 000 e os 
4 000 hm3/ano (idem). 
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Na foz, a afluência média anual, no mesmo período, foi de cerca de 2 678 hm3, 
enquanto que na estação hidrométrica da Ponte de Coimbra a afluência média anual 
registou o valor de 2 313,9 hm3. 
 
A zona da Figueira da Foz, incluindo o local em estudo, situa-se entre as isolinhas de 
escoamento anual superficial médio de 150 mm e 200 mm, o que é um valor um pouco 
mais baixo do que o valor médio estimado para a bacia do Mondego. 
 
Na bacia hidrográfica do rio Mondego entraram em funcionamento, durante os anos 80, 
importantes aproveitamentos hidráulicos (ex. Aguieira-Fronha-Raiva), que provocaram 
uma artificialização do regime hidrológico natural. Verifica-se actualmente o seu efeito 
regularizador, com aumento dos caudais de estiagem e o inverso, em algumas situações 
de períodos húmidos. 
 

7.1.3 Zona de intervenção 
 

7.1.3.1 Fisiografia 
 
Como já referido, o local de implantação do projecto situa-se na unidade hidrológica 
Ribeiras Litorais, integrada na Região Hidrográfica n.º 7 – Vouga e Mondego, mais 
precisamente na bacia da vala da Leirosa (Fig. IV.9). 
 
Esta bacia tem orientação geral SSE-NNW, forma alongada na secção terminal e 
arredondada na zona de cabeceira, apresentando uma área de drenagem de 53,1 km2. 
 
A linha de água principal corre preponderantemente na direcção S-N, com algumas 
inflexões localizadas para NNE, na zona de cabeceira, e para NW, antes de desaguar no 
Oceano Atlântico, num desenvolvimento total de 12,5 km. 
 
A bacia de drenagem desenvolve-se numa área dunar, essencialmente plana. A zona de 
maior relevo é o sector Sudeste da bacia, onde, no entanto, os relevos não ultrapassam 
os 10%. Trata-se de uma bacia dissimétrica, em que a margem esquerda da linha de 
água tem menor desenvolvimento do que a margem direita. 
 
No Quadro IV.4 indicam-se as características fisiográficas principais da vala da Leirosa, 
na secção da fábrica da CELBI e na zona de embocadura. 
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Quadro IV.4 – Características fisiográficas da vala da Leirosa 
 

Bacia Área 
(km2) 

Perímetro 
(km) 

Comprimento 
(km) 

Altura 
média (m) 

Inclinaçã
o média 

Factor de 
forma 

Coeficiente de 
compacidade 

Vala da Leirosa 
(secção da fábrica) 40,1 29,2 11,1 57,3 1,29 0,32 0,008 

Vala da Leirosa 
(embocadura) 53,1 31,8 12,5 53,0 1,22 0,34 0,008 

 
7.1.3.2 Disponibilidades hídricas 

 
Na linha de água em análise não existe estação hidrométrica, pelo que, nestas 
circunstâncias, a estimativa dos caudais será efectuada com base em relações 
hidrometeorológicas, utilizando-se nesse tipo de formulação elementos climáticos. 
 
De acordo com as normais climatológicas do período 1951/80 na estação de Figueira da 
Foz, a precipitação média anual foi de 724,2 mm, valor relativamente elevado no 
contexto nacional e tendo em conta o posicionamento geográfico da estação. 
 
Por outro lado, o Atlas do Ambiente indica para a zona da Figueira da Foz, incluindo o 
local em estudo, um escoamento anual superficial médio entre 150 e 200 mm. Trata-se 
de um valor um pouco mais baixo que o médio nacional e bastante mais baixo que o da 
bacia do Mondego. Com efeito, nesta zona, o caudal de escoamento superficial é 
bastante reduzido, facto que pode ser explicado pelas características permeáveis do 
substrato geolitológico – dunas e areias de duna. 
 
A nível das disponibilidades hídricas à escala infra anual, e utilizando a metodologia de 
Quintela (1967), estima-se que na vala da Leirosa o caudal médio anual seja de 
0,03 m3/s, e no período húmido de 0,75 m3/s. No período estival, não existe escoamento 
neste sistema hidrográfico. 
 

7.1.4 Evolução da situação actual na ausência de projecto 
 
Considerando a opção zero, ou seja, a ausência de intervenção no local em estudo, a 
zona não sofrerá qualquer tipo de alteração a nível deste descritor, pelo que os recursos 
hídricos superficiais tenderão a manter as características actuais. 
 

7.1.5 Síntese 
 
Em termos hidrográficos, a zona em análise inclui-se na bacia hidrográfica do rio 
Mondego, unidade hidrológica Ribeiras Litorais, onde as linhas de água existentes 
drenam directamente para o Oceano Atlântico. 
 
O sistema hidrográfico ocorrente na área de implantação do projecto é a vala da Leirosa, 
com uma área de drenagem de 53,1 km2 e um comprimento de 12,5 km. Esta linha de 
água tem escoamento intermitente, secando no Verão. O caudal médio anual é da ordem 
dos 0,03 m3/s. 
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Considerando a opção zero, ou seja, a ausência de intervenção no local em estudo, a 
zona não sofrerá qualquer tipo de alteração a nível deste descritor, pelo que os recursos 
hídricos superficiais tenderão a manter as características actuais. 
 

7.2 Recursos Hídricos Subterrâneos 
 
7.2.1 Hidrogeologia regional 

 
A área em análise insere-se na unidade hidrogeológica da Orla Ocidental, 
nomeadamente no sistema de Leirosa-Monte Real (O10), que compreende uma área de 
cerca de 218 km2 do litoral Continental, entre Figueira da Foz, a Norte, e o rio Lis, a 
Sul. 
 
As formações aquíferas dominantes na zona de influência do projecto em análise 
pertencem, fundamentalmente, ao Recente e ao Plio-Plistocénico indiferenciado, sendo 
constituídas por sedimentos sub-horizontais, recobertos por dunas e areias de duna junto 
ao litoral, preenchendo a estrutura diapírica complexa, formada pelos vales tifónicos de 
Lagoa dos Linhos-Monte Real e Coimbrão-Lagoa de Ervedeira. Entre os dois vales 
tifónicos, ocorre o sinclinal da Crasta Alta, com formações areno-argilosas e areno-
margosas, do Cretácio Inferior. 
 
O aquífero existente é de características porosas, exibindo camadas lenticulares de 
natureza argilosa que lhe conferem um certo carácter multicamada. Em algumas áreas, o 
sistema aquífero é limitado superiormente por uma superfície freática, com oscilações 
sazonais da ordem de 1,5 m.  
 
O substrato do aquífero é de natureza variável: na orla costeira, argilo-arenoso, ante-
miocénico ou calco-margoso, mesozóico, margas de Dagorda nas áreas diapíricas e 
argilo-arenoso no sinclinal de Crasta Alta. 
 
A espessura do sistema aquífero é muito variável. A espessura máxima de areias 
atravessada foi de 245 m, Matos Velhos (INAG, 2000). 
 
De acordo com “Sistemas Aquíferos de Portugal Continental” (INAG, 2000), na zona 
de interesse, localizada no sector litoral do sistema aquífero, a Norte da Lagoa dos 
Linhos, as formações plio-quaternárias assentam sobre um substrato areno-argiloso 
ante-miocénico ou calco-margoso mesozóico, com uma espessura não ultrapassando os 
30 m e podendo mesmo só ter escassos metros. 
 
As formações plio-plistocénicas são constituídas por areias finas, por vezes argilosas, e 
areias finas a grosseiras, com seixos e calhaus; ocorrem passagens de argilas e, 
sobretudo, nas proximidades do rio Mondego, surgem níveis de lodos e lenhito (idem). 
 
No que respeita à produtividade, na Orla Costeira, os valores médios são de cerca de 
10 l/s, com máximo de 31,5 l/s, encontrando-se os valores mais elevados a Sul, nos 
últimos quilómetros da orla costeira (idem). 
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Os valores dos parâmetros hidráulicos são variáveis, entre 6 e 4 492 m2/dia de 
transmissividade, na Orla Costeira (idem).  
 
O nível hidrostático situa-se, em média, a 3,6 m de profundidade, podendo alcançar, em 
época de águas altas, -0,4 m, e, na época de estiagem, -10 m. O nível freático é, assim, 
muito superficial, chegando a atingir a superfície do terreno, em zonas deprimidas, 
formando lagoas. A descarga destas lagoas é feita por valas que também são drenantes e 
saídas naturais das camadas superficiais do sistema aquífero (ibidem). 
 
O escoamento subterrâneo, em regime natural, faz-se na direcção do oceano Atlântico, 
salvo pequenas variações locais, devido à presença de estruturas drenantes (Ribeiro, 
1991 e Serrano e Garcia, 1997, in INAG, 2000). 
 
Em termos de funcionamento hidráulico, o aquífero é alimentado por recarga directa 
pela precipitação sobre o horizonte arenoso plio-quaternário. Estima-se que a recarga 
seja da ordem de 350 mm/ano, isto é, equivalente a 76,7 hm3/ano (INAG, 2000). As 
saídas naturais do sistema são, como já referido, a rede hidrográfica que atravessa o 
sistema aquífero e o oceano Atlântico. 
 

7.2.2 Caracterização local 
 
De acordo com as sondagens realizadas, o local em estudo situa-se em terrenos do 
período Moderno, assentando numa extensa camada de areias de duna (Ad), com cerca 
de 18 m de espessura, que recobre o substrato Miocénico/Oligocénico, constituído por 
solos muito rijos e fortemente consolidados. 
 
A unidade arenosa, de elevada permeabilidade, é constituída por um horizonte inferior, 
entre os 10 e 18 m de profundidade, de areias médias a grosseiras com seixo de 
deposição costeira e por um horizonte superior de areias médias a finas monogranulares. 
 
Na zona litoral, a Sul de Leirosa, vários furos efectuados na zona das areias eólicas, 
entre 20 e 46 m de profundidade, proporcionaram caudais entre 5 e 16 l/s, com níveis 
hidrodinâmicos entre -3,75 m e -10,7 m e níveis hidrostáticos entre -1,12 m e -8,25 m. 
 
O substrato miocénico, do tipo areno-argiloso e areno-siltoso, é geralmente pouco 
permeável, dando caudais pouco importantes. Na zona situada a Norte de Lavos, uma 
sondagem de 34 m de profundidade capta água entre 4 e 9 m, com um caudal de 0,1 l/s 
e com nível hidrodinâmico a -7 m e nível hidrostático a -1,48 m. 
 
Desta forma, do ponto de vista hidrogeológico, o local em estudo apresenta uma 
produtividade fraca a média, condicionada pelas estruturas geológicas presentes, tendo 
sido encontrados caudais não excedendo 10 l/s. 
 
Nas proximidades da instalação, o nível freático encontra-se a profundidades que 
variam entre -5 m e -11 m. 
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Os furos de captação de água mais próximos da CELBI, para abastecimento de água no 
concelho da Figueira da Foz, situam-se a cerca de 3 km a Norte das instalações fabris, e 
a 1 km a SE de Costa de Lavos, sendo os únicos furos de captação de água para 
consumo humano na zona. 
 

7.2.3 Evolução da situação actual na ausência de projecto 
 
Considerando a opção zero, ou seja, a ausência de intervenção no local em estudo, a 
zona não sofrerá qualquer tipo de alteração a nível deste descritor, pelo que os recursos 
hídricos superficiais tenderão a manter as características actuais. 
 

7.2.4 Síntese 
 
A área em estudo situa-se, do ponto de vista em análise, no sistema de Leirosa-Monte 
Real (O10) da unidade hidrogeológica Orla Ocidental. 
 
O aquífero corresponde a depósitos arenosos não consolidados do Plio-plistocénico, 
assentando sobre uma base impermeável (argilas e margas), com uma espessura total 
não superior a 30 m.  
 
A recarga é regionalizada e elevada, estimável em 350 mm/ano, devido à natureza 
arenosa dos solos, à baixa declividade topográfica e a uma precipitação anual moderada. 
As saídas do sistema são a evapotranspiração, as extracções de alguns furos e as 
descargas que ocorrem através das linhas de água e numa cunha salina litoral em toda a 
frente marinha do aquífero. 
 
Localmente, está-se na presença de um aquífero de fraca a média produtividade, onde os 
caudais não ultrapassam 10 l/s. 
 
O nível freático foi encontrado a profundidades que variam entre –5 m e –11 m. 
 
Considerando a opção zero, ou seja, a ausência de intervenção no local em estudo, a 
zona não sofrerá qualquer tipo de alteração a nível deste descritor, pelo que os recursos 
hídricos subterrâneos tenderão a manter as características actuais. 
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8. FACTORES DE QUALIDADE DO AMBIENTE 
 
8.1 Introdução 
 

São designados factores de qualidade do ambiente, os factores do meio que, directa ou 
indirectamente, são utilizados pelas populações e que caracterizam, na sua relação com 
o ambiente, a qualidade de vida na área em estudo. Podem enumerar-se a qualidade dos 
cursos de água e dos aquíferos, a qualidade do ar e os níveis de ruído. 
 
Assim, os índices de qualidade ambiental de uma dada região estão intimamente 
relacionados com os índices de atendimento das populações, a nível de saneamento 
básico – recolha e tratamento de águas residuais e resíduos sólidos urbanos, e do nível 
de protecção ambiental associado à actividade industrial. 
 
Nos subcapítulos subsequentes é apresentada a caracterização do estado actual do 
ambiente, no que se refere à qualidade das águas superficiais e subterrâneas, qualidade 
do ar e qualidade acústica. 

 
8.2 Qualidade da Água 
 
8.2.1 Metodologia 

 
O objectivo deste descritor é o de avaliar o estado actual da qualidade das águas 
superficiais e subterrâneas na área de influência da CELBI. 
 
A avaliação, que se apresenta seguidamente, inicia-se pela identificação e caracterização 
dos usos da água superficial e subterrânea na área envolvente da unidade, prosseguindo 
pela análise das fontes de poluição existentes na área de influência do projecto, 
passando-se em revista, neste âmbito, os focos de contaminação com origem nos 
efluentes líquidos domésticos e industriais e, ainda, nas emissões líquidas das 
deposições não controladas de resíduos. Esta análise prévia tem como objectivo 
direccionar o tratamento dos dados de qualidade da água, que se apresenta por último. 
 
As fontes de informação consultadas para o efeito foram os serviços autárquicos da 
Câmara Municipal da Figueira da Foz, Instituto da Água, Direcção Regional do 
Ambiente e Ordenamento do Território do Centro e as próprias bases de dados da 
CELBI. 
 
A área de influência analisada reporta-se à área das bacias hidrográficas da Vala da 
Leirosa/Vala dos Moinhos e Rego do Estrumal, bem como à área directamente 
envolvente do ponto de descarga dos efluentes industriais na costa atlântica. 
 

8.2.2 Usos da água 
 
Os usos consumptivos mais importantes na bacia do rio Mondego são a rega, que 
representa cerca de 83% das necessidades globais de água, seguida dos consumos 
urbano e industrial, numa repartição mais ou menos equivalente, de 8% e 9%, 
respectivamente. 
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De acordo com o PBH rio Mondego (INAG, 1999), as necessidades de água totais na 
bacia hidrográfica do rio Mondego são actualmente de cerca de 560 hm3/ano. Da 
parcela respeitante à actividade industrial, 97% é da responsabilidade do sector da pasta 
e do papel, para o qual contribuem de forma significativa as unidades industriais 
sedeadas no concelho da Figueira da Foz. 
 
Os principais usos de água superficial na zona envolvente da área de influência da 
unidade são o abastecimento público às populações e às unidades industriais da CELBI 
e da SOPORCEL, através do canal do Mondego. As principais linhas de água do 
concelho são ainda utilizadas na rega do arroz, na prática de desportos náuticos e na 
pesca. De referir que os principais afluentes do rio Mondego, os rio Pranto e Vala Real, 
são utilizados quase exclusivamente para rega das culturas do arroz. 
 
As águas superficiais provenientes do canal do Mondego, cuja captação se situa 
próximo de Coimbra, são conduzidas ao longo dos campos do Baixo Mondego até à 
zona da Figueira da Foz. Deste canal são derivadas as águas para as diferentes 
utilizações, que incluem, como referido, além da rega, o abastecimento de água ao 
município e o abastecimento às unidades industriais da CELBI e da SOPORCEL. 
 
As águas destinadas ao abastecimento público são tratadas em ETA's, antes de se 
proceder à sua distribuição. 
 
As linhas de água na área de influência do projecto – Vala da Leirosa/Vala dos Moinhos 
e Rego do Estrumal não são utilizadas para qualquer tipo de uso directo. 
 
No que se refere à água do mar, os seus usos principais, na área de influência do 
projecto, são a pesca e a actividade balnear. Refira-se que a prática balnear nas praias 
entre a Costa de Lavos e Osso da Baleia tem sofrido um incremento significativo nos 
últimos anos, ao qual não é alheia a melhoria da qualidade estética que se tem verificado 
por via da instalação e funcionamento do exutor submarino das duas unidades de pasta e 
papel. 
 
As águas subterrâneas são utilizadas, fundamentalmente, para abastecimento às 
populações. Segundo o Plano Director Municipal, o abastecimento de água aos 
agregados urbanos do concelho é constituído por dois sistemas independentes: o sistema 
a Norte do rio Mondego e o sistema a Sul do rio Mondego. O sistema de abastecimento 
de água da zona Sul, onde se inclui o local em estudo, dispõe de uma captação com 
débito de 150 m³/h, de uma ETA, ambas localizadas próximo da povoação de Costa de 
Lavos, de 4 estações elevatórias e de 10 reservatórios. 
 
Estão em curso obras de alteração do sistema de abastecimento de água ao concelho, 
que deverão ficar concluídas em 2007, de forma a que este passe a ser feito em 
exclusivo a partir da ETA de Vila Verde, que actualmente abastece o sistema Norte 
urbano, mantendo-se em funcionamento as captações de Lagoa das Braças, Fonte 
Quente e Vale de Sampaio. 
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8.2.3 Fontes de poluição hídrica 
 
A qualidade da água superficial é o resultado da actividade humana que ocorre na bacia 
e do grau de eficiência dos sistemas de tratamento instalados. No Mondego não é 
evidente o fenómeno de litorização, que é comum no nosso país, sendo os eixos de 
desenvolvimento os seus cursos de água principais – Mondego, Dão, Alva e Arunca – 
junto dos quais se localizam os principais focos de actividade humana (PBH Mondego, 
INAG, 1999). 
 
A principal fonte de poluição hídrica pontual na bacia do Mondego tem origem 
doméstica (65% da carga bruta total) e apenas cerca de 30% é de origem industrial 
(excluídas as fábricas de pasta, que descarregam no domínio hídrico marítimo). 
 
Por outro lado, o carácter predominantemente florestal e agrícola da bacia coloca em 
destaque o problema da poluição difusa, sendo as áreas agrícolas no Baixo Mondego e 
no vale do Arunca e do Dão, aquelas que constituem as maiores fontes de contaminação 
potencial. 
 
As principais fontes de poluição hídrica da zona em estudo estão, fundamentalmente, 
relacionadas com a descarga de águas residuais industriais, águas residuais domésticas e 
com a deposição de resíduos. 
 
a) Águas residuais domésticas 

 
Dos concelhos que integram a bacia do rio Mondego, o concelho da Figueira da Foz 
é um dos 4 concelhos que potencialmente mais contribui para a poluição tópica 
gerada na bacia. 
 
Actualmente, a maior parcela das águas residuais domésticas no concelho é tratada 
em sistemas de depuração, antes da sua restituição ao meio hídrico, incluindo-se 
também as águas residuais da zona urbana da cidade, que estão já a ser encaminhadas 
para a ETAR da Figueira da Foz. 
 
Assim, a maior parte das freguesias encontram-se cobertas por redes de esgotos, 
existindo diversas ETAR em funcionamento, nomeadamente em Marinha das Ondas, 
S. Pedro, Brenha, Alqueidão, Praia de Quiaios, Alhadas, S. Amaro da Bouça, 
Maiorca, Lavos, Costa de Lavos, Figueira da Foz, Bom Sucesso e Borda do Campo, 
encontrando-se a ETAR de Santana em fase de construção. As ETAR de Brenha e 
Alqueidão vão ser reformuladas. Nas freguesias rurais, não servidas pelas ETAR 
existentes, a população dispõe de fossas sépticas. 
 

b) Águas residuais industriais 
 
De acordo com as estimativas apresentadas no PBH do rio Mondego, no concelho da 
Figueira da Foz é produzida cerca de 80% da carga poluente de origem industrial 
gerada na bacia hidrográfica do Mondego (expressa como CBO5). Para este cenário, 
contribuem largamente as unidades de pasta e papel localizadas neste concelho. 
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Contudo, a carga poluente produzida pelas duas unidades deste sector de actividade 
não é descarregada na bacia do Mondego, mas sim na costa, através de um emissário 
submarino. 
 
Dado que nos pontos 1.5.5 e 1.6.2 do Anexo  II do presente Estudo foi descrito o 
sistema de tratamento dos efluentes industriais da CELBI, bem como a 
caracterização histórica das águas residuais descarregadas, remete-se para esse 
capítulo a análise de maior detalhe sobre estas matérias. 
 
No que respeita à SOPORCEL, as águas residuais produzidas nesta unidade são 
submetidas a tratamento de nível secundário, por lamas activadas, após o qual são 
descarregadas no oceano, conforme se referiu acima, via exutor submarino comum às 
duas fábricas. 
 
No Quadro IV.5 apresentam-se as cargas poluentes descarregadas pela CELBI, em 
2006. 

 
Quadro IV.5 – Cargas poluentes descarregadas pela CELBI em 2006 (t/ano) 

 
Parâmetros  CELBI 

SST  628 
CBO5  1 187 
CQO  4 799 
AOX  21 
Azoto Total  57 
Fósforo total  49 

Fonte: CELBI 
 
De acordo com o Quadro IV.5, o efluente da CELBI descarrega anualmente um total 
de 628 t de matéria em suspensão e 1 187 t de matéria oxidável, expressa como 
Carência Bioquímica de Oxigénio. A poluição orgânica biodegradável, descarregada 
pela CELBI corresponde, assim, a uma população equivalente de, aproximadamente, 
54 200 habitantes, na base de 60 g/hab.equivalente.dia. 
 
No Quadro IV.6 apresentam-se as cargas poluentes descarregadas pela SOPORCEL, 
em 2006. 

 
Quadro IV.6 – Cargas poluentes descarregadas pela SOPORCEL em 2006 (t/ano) 

 
Parâmetros  SOPORCEL 

SST  850 
CBO5  1 190 
CQO 6 762 
AOX  49 
Azoto Total  113 
Fósforo total  64 

Fonte: SOPORCEL 
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De acordo com o Quadro IV.6, o efluente da SOPORCEL descarrega anualmente um 
total de 850 t de matéria em suspensão e 1 190 t de matéria oxidável, expressa como 
Carência Bioquímica de Oxigénio. A poluição orgânica biodegradável, descarregada 
pela SOPORCEL corresponde, assim, a uma população equivalente de, 
aproximadamente, 54 300 habitantes, na base de 60 g/hab.equivalente.dia. 
 

c) Deposições não controladas de resíduos 
 
As deposições não controladas de resíduos são uma fonte de contaminação 
importante de solos, aquíferos e das linhas de água superficiais, em consequência das 
características poluentes dos lixiviados que se libertam dos resíduos. As águas de 
lixiviação são produzidas como resultado da percolação das águas pluviais através 
dos resíduos e subsequente extracção/dissolução de materiais presentes, e da perda 
de água (humidade) resultante dos próprios resíduos. 
 
Do ponto de vista qualitativo, os lixiviados apresentam concentrações variáveis em 
função da constituição dos materiais presentes na deposição, verificando-se que, para 
resíduos sólidos urbanos, ocorrem concentrações elevadas, quer de CBO5 quer de 
CQO, uma forte coloração negra, devida à presença de sólidos em suspensão 
coloidais e compostos de azoto, nomeadamente sob a forma de azoto orgânico e 
azoto amoniacal; as deposições de resíduos industriais produzem águas residuais 
cujas características dependem da tipologia dos resíduos presentes, variáveis, 
portanto, em função da actividade industrial em causa. 
 
Na área em análise, a recolha diária dos resíduos sólidos urbanos é assegurada pela 
NOVAFLEX, que os encaminha para o aterro sanitário do Baixo Mondego, na 
freguesia de Lavos, explorado pela ERSUC. As águas residuais desta infra-estrutura 
são tratadas na ETAR da SOPORCEL e encaminhadas para o exutor submarino da 
CELBI/SOPORCEL. 
 
A CELBI dispõe de uma aterro controlado para deposição dos resíduos industriais, 
sendo os lixiviados preferencialmente valorizados no processo, ou enviados para a 
ETAR. 
 
A antiga deposição não controlada foi encerrada, selada e recuperada 
paisagisticamente. A SOPORCEL dispõe, actualmente, de um aterro controlado. 
 
Face ao exposto, considera-se que esta fonte de poluição hídrica já não é relevante na 
área do concelho da Figueira da Foz e na zona envolvente do projecto. 
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8.2.4 Dados de qualidade da água 
 
a) Águas superficiais interiores 

 
Os cursos de água de maior importância na área envolvente do projecto são, como já 
referido anteriormente, o rio Mondego, o rio Pranto e a Vala Real, estes dois últimos 
afluentes do primeiro. Na área de influência directa do projecto, os cursos de água 
existentes são a Vala da Leirosa e o Rego do Estrumal, que desaguam directamente 
no Oceano, embora, em termos administrativos, façam parte da bacia hidrográfica do 
rio Mondego. 
 
No que respeita à qualidade das águas, não existem estações de monitorização da 
rede de qualidade da água (RQA) na área de interesse, pelo que a análise que 
seguidamente se apresenta assenta em elementos qualitativos extraídos do PBH do 
rio Mondego (INAG, 1999). 
 
Segundo aquela fonte, a qualidade da água do rio Mondego, em termos globais, 
classifica-se na classe C (rio poluído), de acordo com os critérios de classificação 
para usos múltiplos do INAG. Algumas estações apresentam classificação D (muito 
poluído). Os parâmetros que mais contribuem para esta classificação são o CBO5, o 
CQO e os coliformes fecais, o que é indicador de contaminação de origem urbana. 
 
De salientar que a qualidade da água do rio Mondego tem vindo a melhorar nos 
últimos anos, dado que, no início da década de 90, a qualidade da água observada em 
todas as estações do rio Mondego conduzia à classificação D ou mesmo E (rio 
extremamente poluído). 
 
Não se conhecem dados de qualidade da água escoada nas bacias de drenagem da 
Vala da Leirosa e do Rego do Estrumal. Estima-se, no entanto, que aqueles não se 
afastem significativamente dos padrões de qualidade normais, dado ali não se 
verificarem descargas poluentes significativas de natureza urbana ou industrial. 
 

b) Águas subterrâneas 
 
De uma forma geral, a qualidade das águas subterrâneas reflecte as características 
geoquímicas do material geológico que suporta os aquíferos. Nas situações em que o 
quimismo das águas subterrâneas não corresponde às características da rocha-mãe, 
deverá estar na origem a ocorrência de fenómenos modificadores, quer de influência 
exógena, quer de influência de singularidades do próprio substrato. 
 
Como já referido no ponto 6 do presente capítulo, a unidade industrial situa-se no 
sistema aquífero Leirosa-Monte Real (O10) da Unidade Hidrogeológica Orla 
Ocidental. 
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As águas que circulam neste sistema aquífero, designadamente no sector orla 
costeira, onde se situa a unidade industrial em apreço, apresentam fácies 
bicarbonatada cálcica, embora nos catiões possa surgir o sódio ou o potássio e 
raramente o magnésio. São pouco mineralizadas, verificando-se, no entanto, um 
aumento dos valores de Sul para Norte. 
 
Os teores em dureza e alcalinidade são baixos e a concentração em dióxido de 
carbono dissolvido é elevada, determinando características de agressividade para 
estas águas. Com efeito, o índice comummente utilizado em avaliações do equilíbrio 
calco-carbónico da água – índice de Ryznar – aponta para valores que classificam as 
águas deste sistema aquífero como extremamente corrosivas. 
 
Em termos da sua aptidão para a rega, estas águas enquadram-se na classe C2S1, ou 
seja, representam um risco médio de salinização e um risco baixo de alcalinização. 
De referir, também, os valores do pH, que se situam maioritariamente abaixo do 
valor mínimo da gama de valores recomendada, embora não ultrapassando o Valor 
Máximo (mínimo) Admissível. 
 
Os restantes parâmetros analisados – condutividade, ferro, cloretos e sulfatos – 
apresentam valores abaixo dos VMR para esta categoria de uso (cf. Quadro IV.7). 
 
No que respeita à adequabilidade destas águas para o consumo humano, os dados 
disponíveis indicam que os valores de pH se situam abaixo da gama inferior do valor 
paramétrico. Com efeito, dos 9 valores disponíveis para este parâmetro, apenas 1 se 
situa dentro da gama aceitável. 
 
De chamar a atenção para os parâmetros Turvação e Ferro total, que apresentaram 
dois valores, em nove medidos, acima dos respectivos valores paramétricos definidos 
para este uso. 
 
Os restantes parâmetros analisados encontram-se conformes à respectiva norma, tal 
como está definida no Decreto-Lei n.º 243/2001, de 5 de Setembro, incluindo os 
cloretos e os sulfatos (cf. Quadro IV.7). 
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Quadro IV.7 – Dados estatísticos da qualidade da água no sistema aquífero Leirosa-Monte Real no período 1999 - 2003 (furos da CELBI) e 
verificação de conformidade com os usos rega e consumo humano 

 
Anexo I do DL 

243/2001  
(consumo humano) 

Anexo XVI do DL 236/98 (rega) 
Parâmetro Unidades N.º 

amostras Mínimo Máximo Média Desvio 
Padrão 

< VP > VP < VMR >VMR< VMA > VMA 

pH Escala Sorensen 9 5,66 7,1 6,1 0,4 1 8 1 8 0 

Cor mg Pt/l 9 0,4 11,2 4,5 3,5 9 0    

Turvação NTU 9 0,3 6,2 2,3 2,0 7 2    

Condutividade µS/cm, a 25ºC 9 89,0 298 161 60 9 0 9 0  

Resíduo total mg/l 9 58,0 194 102,0 39,5   9 0  

Alcalinidade mg CaCO3/l 9 10,0 26,5 16,9 6,0      

Dureza total mg CaCO3/l 9 44,0 14,0 24,5 9,7      

Ferro dissolvido mg Fe/l 9 0,01 0,027 0,01 0,01      

Ferro total mg Fe/l 9 0,01 1,7 0,3 0,5 7 2 9 0  

Sódio mg Na/l 9 7,6 26,2 16,0 5,1 9 0    

Bicarbonatos mg HCO3/l 9 10,11 32,6 20,1 8,4      

Cloretos mg Cl /l  9 15,8 38,99 27,4 6,2 9 0 9 0  

Sulfatos mg/l SO4 9 3,91 24,9 9,7 6,2 9 0 9 0  

SAR (calculado) − 9 0,7 1,8 1,4 0,4   9 0  

. VP ................ Valor paramétrico 

. VMR ............. Valor máximo recomendável 

. VMA............. Valor máximo admissível 



 

 Estudo de Impacte Ambiental da Central Termoeléctrica a Biomassa da Figueira da Foz – Relatório 
IV-83

c) Águas litorais 
 
Dado que a descarga das águas residuais do projecto objecto do estudo ocorrerá na 
costa oceânica, através de emissário submarino, considera-se pertinente analisar a 
situação existente a nível da qualidade das águas costeiras. 
 
O controlo da qualidade da água das praias localizadas na área envolvente da 
descarga do emissário da CELBI/SOPORCEL é efectuado pela Comissão de 
Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro. 
 
O critério de avaliação utilizado, em conformidade com as directivas comunitárias, 
que visa a comparação da qualidade das águas balneares dos vários Estados-
Membros, tem por base os valores dos parâmetros coliformes totais e fecais, óleos 
minerais, substâncias tensio-activas e fenóis. 
 
Assim, a classificação é feita de acordo com os seguintes critérios: 
 
C (G) – conforme aos valores máximos recomendados (VMR) da legislação (se 

80% das análises efectuadas são inferiores ao valor); 
C (I) – conforme os valores máximos admissíveis (VMA) da legislação (se 95% 

das análises efectuadas são superiores ao VMR e inferiores ao VMA); 
NC  – não conforme os valores imperativos (se 5% das análises efectuadas 

excedem o VMA). 
 
Os resultados da avaliação para as praias Cova Gala, Costa de Lavos e Leirosa, a 
Norte do emissário submarino, e Pedrógão, a Sul, apresentam-se no Quadro IV.8 
para o período de 2002 a 2006. 
 
A leitura do Quadro IV.8 permite concluir que, de acordo com os critérios acima 
enunciados, a qualidade da água das praias analisadas é boa, apenas se registando 
uma situação de qualidade aceitável, no ano de 2003, na praia de Pedrógão Centro. 

 
Quadro IV.8 – Qualidade da água das praias na área de intervenção  

 
Classificação Praia 

2002 2003 2004 2005 2006 
Cova Gala  C (G) C (G) C (G) C (G) C (G) 
Costa de Lavos C (G) C (G) C (G) C (G) C (G) 
Leirosa C (G) C (G) C (G) C (G) C (G) 
Pedrógão Centro C (G) C. (I) C (G) C (G) C (G) 

Fonte: INAG 

Simbologia: 
 

 Conforme ao VMR 

 Conforme ao VMA 

 Não conforme 
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Seguidamente, apresenta-se a caracterização das águas litorais (zonas subtidal e 
intertidal), a montante e a jusante do ponto descarga do exutor submarino (ver pontos 
de colheita das amostras na Fig. IV.10). 
 
A presente caracterização fundamenta-se nas campanhas de monitorização da 
qualidade da água das praias entre a foz do rio Mondego e S. Pedro de Muel, que o 
INETI tem vindo a realizar para a CELBI e SOPORCEL, desde a entrada em 
funcionamento do exutor submarino. 
 
Os resultados das campanhas de monitorização indicam-se nos Quadros IV.9 a 
IV.13, para os anos de 2003 e 2006 (os relatórios relativos ao último ano estão 
incluídos no Anexo VIII). 
 
Relativamente às águas das praias (zona inter-tidal), e analisando cada um dos 
parâmetros de per si é possível apresentar as conclusões indicadas a seguir. 

 
 Temperatura 
 
A temperatura nas praias, em 2006, variou entre 16,5 ºC em Pedrógão e Osso da 
Baleia e 17,4 ºC em Costa de Lavos. Estes valores foram superiores aos registados 
em 2005, mas inferiores aos de 2003 e 2004, não se tendo observado o pequeno 
aumento de temperatura na Leirosa, registado em 2005. De acordo com a 
monitorização efectuada, considera-se que não existe impacte dos efluentes 
industriais sobre este parâmetro. 
 

 pH 
 
Os valores de pH apresentaram-se normais e sem grandes variações. Não foi 
detectado qualquer impacte dos efluentes industriais sobre este parâmetro, mantendo-
-se os valores estáveis em relação às campanhas anteriores. 
 

 Oxigénio dissolvido 
 
As águas das praias apresentaram boa oxigenação, com valores compreendidos entre 
8,2 e 8,4 mg O2/l, valores semelhantes aos registados em 2005, não constituindo 
qualquer problema para os organismos aeróbios. A comparação dos valores médios 
obtidos nas diferentes campanhas permite concluir que os valores de 2005 e 2006 se 
situam entre os mais elevados já observados até ao momento. 
 

 Azoto Kjeldhal 
 
Os valores obtidos neste parâmetro têm sido relativamente baixos, com excepção das 
amostras colhidas em Junho de 2001 e Julho de 2002. De acordo com o relatório do 
INETI, nas três últimas campanhas foram raras as amostras com valores acima do 
limite de quantificação de 0,40 mg N/l. 
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Quadro IV.9 – Dados de Qualidade da Água do Mar – Parâmetros Físico-Químicos, entre a Costa de Lavos e Pedrógão (zona intertidal, 
em Julho de 2003 e Junho de 2006) 

 

Locais de amostragem Águas Balneares (DL 
236/98 de 01.08) 

Costa de Lavos Leirosa Osso da Baleia Pedrógão Parâmetros Expressão  
resultados 

2003 2006 2003 2006 2003 2006 2003 2006 
VMR VMA 

Temperatura ºC 18,35 17,4 18,32 16,8 18,23 16,5 19,30 16,5 − − 

pH Escala de 
Sorensen 8,11 8,0 8,15 8,0 8,16 8,1 8,13 8,1 − 6-9 

Cor (escala Pt/Co) < 5 < 5 < 5 < 5 < 5 < 5 < 5 < 5 − 
S/ alteração 

normal 
Oxigénio 
dissolvido mg O2/l 7,64 8,3 7,60 8,2 7,62 8,4 7,54 8,3 − − 

Fenóis mg/l C6H5OH < 0,010 < 0,010 < 0,010 < 0,010 < 0,010 < 0,010 < 0,010 < 0,010 0,005 0,05 
Tensioactivos 
aniónicos 

mg/l, sulfato 
laurilo e sódio < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 0,3 − 

Hidrocarbonetos mg/l < 0,21 < 0,21 < 0,21 < 0,21 < 0,21 < 0,21 < 0,21 < 0,21 0,3 − 

Óleos e gorduras mg/l < 15 < 15 < 15 < 15 < 15 < 15 < 15 < 15 − − 

Azoto Kjeldahl mg N/l < 0,40 < 0,40 < 0,40 < 0,40 < 0,40 < 0,40 < 0,40 < 0,40 − − 

Fosfatos mg P/l < 0,23 < 0,137 < 0,23 < 0,137 < 0,23 < 0,137 < 0,23 < 0,137 − − 

Fonte: INETI 
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Quadro IV.10 – Dados de Qualidade da Água do Mar – Parâmetros Físico-Químicos, entre a Costa de Lavos e Pedrógão, (zona subtidal, 
a 1 200 m da costa, à superfície e no fundo, em Junho de 2003) 

 

Locais de amostragem Águas Balneares (DL 
236/98 de 01.08) 

Costa de Lavos Leirosa Osso da Baleia Pedrógão Parâmetros Expressão 
resultados 

S F S F S F S F 
VMR VMA 

Temperatura ºC − − − − − − − − − − 

pH Escala de Sorensen 8,12 8,10 8,06 8,07 8,12 8,09 8,14 8,11 − 6-9 

Cor (escala Pt/Co) < 5 < 5 < 5 < 5 < 5 < 5 < 5 < 5 − 
S/ alteração 

normal 
Oxigénio 
Dissolvido mg O2/l 8,25 7,85 8,04 7,36 8,14 7,40 8,04 7,75 − − 

Fenóis mg/l C6H5OH < 0,010 < 0,010 < 0,010 < 0,010 < 0,010 < 0,010 < 0,010 < 0,010 0,005 0,05 
Tensioactivos 
aniónicos 

mg/l sulfato laurilo 
e sódio < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 0,3 − 

Óleos e Gorduras mg/l < 15 < 15 < 15 < 15 < 15 < 15 < 15 < 15 − − 

Hidrocarbonetos mg/l < 0,21 < 0,21 < 0,21 < 0,21 < 0,21 < 0,21 < 0,21 < 0,21 0,3 − 

Azoto Kjeldhal mg N/l < 0,40 < 0,40 < 0,40 < 0,40 < 0,40 < 0,40 < 0,40 < 0,40 − − 

Fosfatos mg <P/l < 0,23 < 0,23 < 0,23 < 0,23 < 0,23 < 0,23 < 0,23 < 0,23 − − 
Fonte: INETI 

 
S – Superfície 
F – Fundo 

 



 

 Estudo de Impacte Ambiental da Central Termoeléctrica a Biomassa da Figueira da Foz – Relatório 
IV-87

Quadro IV.11 – Dados de Qualidade da Água do Mar – Parâmetros Físico-Químicos, entre a Costa de Lavos e Pedrógão, (água do mar, a 
1 200 m da costa, à superfície e no fundo, em Junho de 2006) 

 

Locais de amostragem Águas Balneares (DL 
236/98 de 01.08) 

Costa de Lavos Leirosa Osso da Baleia Pedrogão Parâmetros Expressão  
resultados 

S F S F S F S F 
VMR VMA 

Temperatura ºC 15,5 15,1 16,0 15,8 16,1 15,7 16,4 15,3 − − 

pH Escala de 
Sorensen 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 − 6-9 

Cor (escala Pt/Co) < 5 < 5 < 5 < 5 < 5 < 5 < 5 < 5 − 
S/ alteração 

normal 
Oxigénio 
Dissolvido mg O2/l 7,4 7,0 7,2 7,0 7,6 7,2 7,7 7,0 − − 

Fenóis mg/l C6H5OH < 0,010 < 0,010 < 0,010 < 0,010 < 0,010 < 0,010 < 0,010 < 0,010 0,005 0,05 
Tensioactivos 
aniónicos 

mg/l sulfato 
laurilo e sódio < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 0,3 − 

Óleos e Gorduras mg/l < 15 < 15 < 15 < 15 < 15 < 15 < 15 < 15 - − 

Hidrocarbonetos mg/l < 0,21 < 0,21 < 0,21 < 0,21 < 0,21 < 0,21 < 0,21 < 0,21 0,3 − 

Azoto Kjeldhal mg N/l < 0,40 < 0,40 < 0,40 < 0,40 < 0,40 < 0,40 < 0,40 < 0,40 − − 

Fosfatos mg <P/l < 0,137 < 0,137 < 0,137 < 0,137 < 0,137 < 0,137 < 0,137 < 0,137 − − 
Fonte: INETI 
 
S –Superfície 
F –Fundo 
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Quadro IV.12 – Dados de Qualidade da Água do Mar – Parâmetros Microbiológicos, entre a Costa de Lavos e Pedrógão, na zona 
intertidal, em Junho de 2006 

 

Locais de Amostragem Águas Balneares  
(DL. 236/98 de 01.08) Parâmetros/ 

Estações 
Expressão  
resultados 

Costa de Lavos Leirosa Osso da Baleia Pedrógão VMR VMA 

Coliformes totais UFC / 100 ml 1 1 1 20 500 10 000 

Coliformes fecais UFC / 100 ml 0 0 1 1 100   2 000 

Escherichia coli UFC / 100 ml 0 0 1 1 − − 

Enterococos UFC / 100 ml 1 4 2 1 100 − 

Fonte: INETI 
 
Quadro IV.13 – Dados de Qualidade da Água do Mar – Parâmetros Microbiológicos, entre a Costa de Lavos e Pedrógão, na zona 

subtidal, em Junho de 2006 
 

Locais de amostragem Águas Balneares  
(DL. 236/98 de 01.08) 

Costa de Lavos Leirosa Osso da Baleia Pedrógão 
Parâmetros/ 

Estações 
Expressão  
resultados 

S F S F S F S F 
VMR VMA 

Coliformes totais UFC / 100 ml 9 3 2 3 1 1 0 0 500 10 000 

Coliformes fecais UFC / 100 ml 0 1 0 1 0 0 0 0 100   2 000 

Escherichia coli UFC / 100 ml 0 1 0 1 0 0 0 0 − − 

Enterococos UFC / 100 ml 1 0 0 0 0 0 0 0 100 − 
Fonte: INETI 

 
S – Superfície 
F – Fundo 
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Nos restantes parâmetros, as concentrações situaram-se abaixo do limite de 
quantificação. 
 
No que respeita à água do mar, isto é na zona subtidal, a cerca de 1 220 m da linha de 
costa, a situação encontrada descreve-se a seguir. 
 

 Temperatura 
 
A temperatura das águas do mar variou ente 15,5 ºC e 16,4 ºC, à superfície, e entre 
15,1 ºC e 15,5 ºC, junto ao fundo. Nas águas de superfície, nota-se um ligeiro 
aumento de temperatura de Norte para Sul, provavelmente como consequência das 
colheitas terem sido efectuadas a diferentes horas. Por outro lado, a temperatura mais 
elevada obtida nas águas de fundo foi medida próximo do emissário, traduzindo a 
influência do efluente aquecido na temperatura da água. De acordo com o relatório 
do INETI, o aumento de temperatura devido à presença dos efluentes industriais 
deverá ser inferior a 1,0 ºC. 
 

 pH 
 
Na campanha de 2006, os valores de pH foram invariantes, registando-se 8,0 em 
todas as estações de colheita, quer para as águas de superfície, quer para as águas de 
fundo. Confirma-se que não é possível detectar qualquer impacte dos efluentes 
industriais sobre este parâmetro. 

 
 Oxigénio dissolvido 
 
A concentração de oxigénio dissolvido apresentou valores elevados e semelhantes 
aos do ano de 2005. À semelhança do observado em anos anteriores, o valor obtido 
próximo do emissário, nas águas de superfície, foi um pouco inferior aos restantes. 
Nas águas de fundo, a variabilidade foi muito baixa, não sendo notória qualquer 
influência do emissário. De qualquer modo, os valores observados, tanto nas águas 
de superfície como nas de fundo, não apresentam qualquer problema para a 
sobrevivência dos organismos aeróbios. 
 

 Azoto Kjeldhal 
 
Este parâmetro não foi detectado nas águas do mar, para o limite de quantificação de 
0,40 mg N/l., à semelhança do que se verificou nas três últimas campanhas. De 
acordo com o relatório do INETI, confirma-se a redução acentuada deste composto 
nas águas da zona em estudo. 
 

Os restantes parâmetros apresentaram valores abaixo do limite de quantificação. 
 
Relativamente aos parâmetros microbiológicos, as campanhas de monitorização 
mostram que são cumpridos os valores máximos recomendados para águas balneares, 
constantes do DL nº 236/98 de 1 de Agosto, quer na zona das praias, quer em frente a 
estas, a cerca de 1200 m da costa, para todos os locais de amostragem, incluindo 
Leirosa, nas proximidades da descarga do exutor submarino da CELBI/SOPORCEL. 
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8.2.5 Evolução da situação actual na ausência de projecto   
 
Em termos de opção zero, não sendo conhecidos outros projectos para a envolvente do 
local em estudo, considera-se que a qualidade da água irá manter-se de acordo com a 
situação actual. 
 

8.2.6 Síntese 
 
Face às diferentes avaliações efectuadas, pode, em síntese, tirar-se algumas conclusões: 
 

• As principais fontes poluentes, em termos das águas do litoral, são os esgotos 
domésticos tratados das povoações de Costa de Lavos e Leirosa e as águas 
residuais industriais da CELBI e da SOPORCEL. As duas unidades industriais 
descarregam os seus efluentes tratados no Oceano Atlântico, a cerca de 1500 m da 
costa, após tratamento nas próprias instalações. As instalações dispõem, 
actualmente, de tratamento primário e secundário dos efluentes. 

• Em termos de qualidade das águas superficiais interiores, apesar de não existirem 
dados referentes às linhas de água na envolvente do local, estima-se que não se 
afastem significativamente dos padrões de qualidade normais, já que não se 
verificam descargas poluentes significativas de natureza urbana ou industrial; 

• A qualidade da água das praias localizadas na área envolvente da descarga do 
emissário da CELBI/SOPORCEL, no período compreendido entre 2002 e 2006, 
foi boa, tendo-se registado apenas uma situação de qualidade aceitável na praia de 
Pedrógão Centro, no ano de 2003, de acordo com o controlo da qualidade 
realizado pela Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro, 
em conformidade com as directivas comunitárias; 

• Segundo as campanhas de monitorização da descarga dos efluentes da CELBI e da 
SOPORCEL, efectuadas em Junho de 2006, verifica-se que a degradação do meio 
receptor provocada por estas fontes não é significativa, podendo considerar-se que, 
para os parâmetros analisados, a qualidade da água, na envolvente alargada da 
descarga, é boa. 

• Em termos de opção zero, considera-se que a qualidade da água irá manter-se de 
acordo com a situação actual. 
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8.3 Qualidade do Ar 
 
8.3.1 Introdução 
 

O objectivo do presente subcapítulo é o de caracterizar a situação existente, em termos 
de qualidade do ar ao nível da zona envolvente do local previsto para a instalação da 
Central de Biomassa. 
 
A metodologia de abordagem deste descritor ambiental baseia-se nas seguintes linhas 
principais: 
 

• Enquadramento legislativo; 

• Reconhecimento do local do projecto e da área envolvente; 

• Inventariação de fontes poluidoras e sua localização face ao local de implantação 
do projecto; 

• Caracterização da qualidade do ar. 
 

8.3.2 Enquadramento legislativo 
 
O quadro regulamentar aplicável à dispersão das emissões gasosas e qualidade do ar, no 
âmbito do projecto em estudo, é constituído pelos seguintes instrumentos: 

 
• Portaria no 80/2006, de 23 de Janeiro, que define os limiares de poluentes 

atmosféricos que determinam os regimes de monitorização aplicáveis às fontes 
fixas de emissão; 

• Portaria no 263/2005, de 17 de Março, que define as regras para o cálculo da altura 
de chaminés; 

• Decreto-Lei no 78/2004, de 3 de Abril, que estabelece o regime da prevenção e 
controlo das emissões de poluentes para a atmosfera; 

• Decreto-Lei no 320/2003, de 20 de Dezembro, o qual transpõe a Directiva 
no 2002/3/CE, relativa ao Ozono no ar ambiente; 

• Decreto-Lei no 178/2003, de 5 de Agosto, que estabelece limitações às emissões 
para a atmosfera de certos poluentes provenientes de grandes instalações de 
combustão; 

• Decreto-Lei no 111/2002, de 16 de Abril, que transpõe a Directiva no 1999/30/CE, 
relativa a valores limite para o Dióxido de Enxofre, Dióxido de Azoto e Óxidos de 
Azoto, Partículas em Suspensão e Chumbo no ar ambiente, bem como a Directiva 
no 2000/69/CE, relativa a valores limite para o Benzeno e Monóxido de Carbono 
no ar ambiente; 

• Portaria no 286/93, de 12 de Março, que fixa ainda valores limite e guia no 
ambiente para o Dióxido de Azoto, bem como os valores de emissão geral e 
sectorial em fontes pontuais; 

• Decreto-Lei no 242/2001, de 31 de Agosto, relativo à emissão de Compostos 
Orgânicos Voláteis. 
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Do articulado regulamentar, estabelecido nos diplomas acima referidos, salientam-se os 
seguintes aspectos, de particular importância: 
 

• Características das chaminés, quanto à altura e tipo de construção; 
• Valores limite e guia de poluentes na qualidade do ar envolvente; 
• Efeitos da dispersão de poluentes na qualidade do ar envolvente. 

 
Chaminés 
 
As características das chaminés são regulamentadas através dos Artigos 30º a 32º do 
Decreto-Lei no 78/2004 e a metodologia do cálculo da altura das chaminés através da 
Portaria no 263/2005. No entanto, a entidade coordenadora do licenciamento pode, 
mediante requerimento do operador e de acordo com o parecer prévio da CCDR 
competente, aprovar uma altura diferente para a chaminé, tomando em consideração as 
condições processuais, os parâmetros meteorológicos e os obstáculos à difusão da 
pluma de gases. 
 
O Artigo 2º e o Anexo II da Portaria no 263/2005, em concordância com o Artigo 31º do 
Decreto-Lei no 78/2004, definem as situações em que é necessária a realização de 
estudos de dispersão de poluentes atmosféricos para o cálculo da altura adequada da 
chaminé. 

 
Efeitos na qualidade do ar na envolvente e valores aplicáveis de poluentes 
 
Quanto ao efeito da dispersão dos poluentes na qualidade do ar envolvente, a alínea 6 do 
artigo 30º, do Decreto-Lei no 78/2004, estabelece que “sempre que se verificar que as 
emissões de uma instalação conduzem a uma violação dos valores limite da qualidade 
do ar, o operador fica obrigado a adoptar as medidas adicionais de redução das 
emissões que lhe foram fixadas”.  

 
Em termos da qualidade do ar, os valores limite aplicáveis ao NOx como NO2 são os 
que estão indicados no Anexo I da Portaria no 286/93 (Quadro IV.14) e, em relação ao 
SO2 e Partículas em Suspensão (PM10), são os constantes dos Anexos I e III do Decreto-
Lei no 111/2002 (Quadro IV.15). Em relação ao Ozono, são aplicáveis os valores 
definidos nos Anexos I e II do Decreto-Lei n.º 320/2003 (Quadro IV.16). 
  
De salientar que os novos valores limite, de acordo com o Decreto-Lei no 111/2002, em 
termos de protecção da saúde humana, só entraram em vigor em 1 de Janeiro de 2005, 
no que respeita a SO2, Partículas em Suspensão (PM10) e Chumbo (Pb), enquanto que os 
valores limite de NO2 e de Benzeno (C6H6), só entram em vigor a partir de 1 de Janeiro 
de 2010. 
 
No que respeita aos poluentes indicados, também entraram em vigor os valores limite 
de 20 µg/m³ para o SO2, relativo à protecção dos ecossistemas (ano civil e período de 
Inverno, ou seja, de 1 de Outubro a 31 de Março), de 30 µg/m³ para o NOX, relativo à 
protecção da vegetação (ano civil) e de 10 mg/m³ para o CO, relativo à protecção da 
saúde humana (valor máximo diário das médias de oito horas). 
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Quadro IV.14 – Valores limite e valores guia da qualidade do ar (µg/m³) em vigor, 
conforme Portaria no 286/93 

 

Valores Limite Valores Guia Tipo de 
Poluente P98 P50 P98 

NO2 200 50 135 
Percentil calculado a partir dos valores horários 

 
 

Quadro IV.15 – Valores limite e valores guia da qualidade do ar (µg/m3) conforme 
Decreto-Lei no 111/2002 

 
Valores Limite para Protecção da Saúde Humana (µg/m3) 

Tipo de Poluente Horário 
(Uma hora) Oito horas Diário 

(24 horas) 
Anual  

(Ano civil) 
Data de 

cumprimento 
SO2 350(1) – 125(2) – 01/Jan/2005 
NO2 200(3), (8) – – 40(9) 01/Jan/2010 
Partículas (PM10) *(4) – – 50(5) 40 01/Jan/2005 
Partículas (PM10) *(6) – – 50(5), (10) 20(7), (11) 01/Jan/2010 
Chumbo – – –  0,5 01/Jan/2005 
Benzeno – – – 5 01/Jan/2010 
CO – 10 000 – – 16/Mai/2002 

 
(1) Valor a não exceder mais de 24 vezes em cada ano civil (2) Valor a não exceder mais de 3 vezes em cada ano civil 
(3) Valor a não exceder mais de 18 vezes em cada ano civil (4) 1ª fase 

(5) Valor a não exceder mais de 35 vezes em cada ano civil (6) 2ª fase 
(7) Valor a não exceder mais de 7 vezes em cada ano civil  
(8) Margem de tolerância: 80 µg/m3) à data de entrada em vigor do Decreto-Lei (16/Mai/2002), devendo sofrer uma redução, a partir de 

01/Jan/2003 e depois, de 12 em 12 meses, numa percentagem anual idêntica, até atingir 0% em 01/Jan/2010 
(9) Margem de tolerância: 16 µg/m3) à data de entrada em vigor do Decreto-Lei (16/Mai/2002), devendo sofrer uma redução, a partir de 

01/Jan/2003 e depois, de 12 em 12 meses, numa percentagem anual idêntica, até atingir 0% em 01/Jan/2010 
(10) Margem de tolerância: a calcular, em função dos dados, de modo a ser equivalente ao valor limite da 1ª fase 
(11) 50% em 01/Jan/2005, devendo, depois, sofrer uma redução de 12 em 12 meses, numa percentagem anual idêntica, até atingir 0% em 

01/Jan/2010 
 
 

Quadro IV.16 – Valor alvo, limiar de informação e limiar de alerta para o Ozono 
conforme Decreto-Lei no 320/2003 

 

Descrição Período Considerado Valor Limite (µg/m3) 

Valor alvo para protecção da saúde humana Valor máximo das médias 
octo-horárias 

120 (a não exceder mais de 
25 dias por ano) 

Limiar de informação à população Uma hora 180 
Limiar de alerta à população Uma hora 240 
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8.3.3 Enquadramento regional e local das instalações da CELBI 
 
O local em estudo situa-se na faixa costeira da região Centro, no extremo Oeste do 
concelho de Figueira da Foz, numa área de relevo aplanado sem recortes morfológicos 
relevantes. 
 
A zona envolvente ao local do projecto apresenta um cariz marcadamente florestal, com 
manchas urbanas pontuais, situadas ao longo das vias rodoviárias. 
 
Em termos do tecido industrial, as principais unidades da área em estudo são a própria 
CELBI e a SOPORCEL, ambas pertencentes ao sector papeleiro de produção de pasta 
de papel e papel, que constituem as potenciais fontes de emissões gasosas da zona. 
 
A fábrica da SOPORCEL situa-se a cerca de 1 km a NE das instalações da CELBI. 
 
As acessibilidades à área em estudo são razoáveis, através das vias rodoviárias EN237, 
EN111 e IC1. 
 
As povoações próximas das instalações da CELBI, ou seja, Leirosa, Sampaio e Matos, 
localizam-se respectivamente a cerca de 500 m (a NW), 600 m (a E) e 2000 m (a SE) do 
limite do seu perímetro fabril. 
 
Não existem áreas classificadas nas proximidades das instalações da CELBI. No 
entanto, o local mais próximo, ecologicamente sensível, é a Mata Nacional do Urso que, 
no seu limite Norte, integra parcialmente os terrenos da CELBI, classificado como 
Biótopo Corine C12300089. 

 
8.3.4 Qualidade do ar 

 
Na envolvente do local do projecto não existe Rede de Medição da Qualidade do Ar, 
pelo que se apresenta a seguir um estudo da dispersão das principais emissões gasosas 
com origem na área em estudo, em concreto as emissões das instalações da CELBI e da 
SOPORCEL. 

 
8.3.5 Estudo de dispersão na situação de referência 

 
Introdução 
 
A análise dos níveis de qualidade do ar foi efectuada com a modelação da dispersão de 
poluentes, considerando as fontes actualmente existentes nas instalações da CELBI e da 
SOPORCEL, com base nos caudais mássicos médios de poluentes que se verificaram no 
ano de 2006.  

 
Para o efeito, foi definido um domínio de simulação, abrangendo uma malha cartesiana 
de 14 × 15 km, com pontos de cálculo espaçados de 1 km, e um grupo de receptores 
discretos, constituído pelos aglomerados populacionais localizados na envolvência 
directa da CELBI e da SOPORCEL (Leirosa, Sampaio e Cabeço da Pedra). Teve-se em 
conta o relevo da zona de simulação. 
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Os poluentes considerados foram o dióxido de enxofre (SO2), o dióxido de azoto (NO2), 
as Partículas em Suspensão (PM10) e o Monóxido de Carbono (CO), já que são muito 
reduzidas as emissões de Sulfureto de Hidrogénio (H2S). 
 
Para cada receptor, foram calculadas as concentrações dos diversos poluentes, nos 
períodos e condições definidos na legislação sobre qualidade do ar. 
 
Para a modelação da qualidade do ar foi utilizado o modelo ISCST3 (Industrial Source 
Complex – Short Term Version 3), da EPA, englobado na interface ISC–AERMOD 
View, que também inclui os modelos da EPA ISC–PRIME e AERMOD. É um modelo 
gaussiano, que permite simular a dispersão de poluentes na atmosfera, em terreno liso 
ou acidentado. 
 
O modelo tem em conta o efeito de downwash aerodinâmico provocado por edifícios 
localizados na vizinhança das fontes de emissão. 
 
O modelo ISCST3 utiliza dados meteorológicos, horários, em tempo real, de um 
período anual ou plurianual. Foram efectuadas simulações para um ano de dados 
meteorológicos (2006). 

 
A informação meteorológica da região em estudo foi obtida para o ano de 2006, através 
do modelo TAPM (The Air Pollution Model), desenvolvido pela CSIRO – Atmospheric 
Research. 
 
O TAPM baseia-se na resolução das principais equações da dinâmica de fluidos e de 
transporte para prever a meteorologia e a concentração de poluentes ao nível do solo. O 
modelo estima, para o local em estudo, as condições de rumo e velocidade do vento, 
temperatura, altura da camada de mistura e classe de estabilidade. 
 
Análise Climática 

 
A Figura IV.11 mostra a rosa-de-ventos correspondente à informação meteorológica 
usada no modelo de dispersão atmosférica, referente ao ano de 2006. 
 
Pode observar-se uma predominância de ventos de N e NNE, com velocidades médias 
de 6,1 m/s. 

 
Em termos de classes de estabilidade, verifica-se que, no ano seleccionado, predomina a 
classe de estabilidade D, correspondente a condição neutra. 
 
Caracterização das Emissões 

 
Nas simulações efectuadas para caracterizar a situação de referência, consideraram-se, 
como fontes pontuais, as respeitantes às instalações da CELBI e da SOPORCEL, com 
base nos valores de emissão verificados em 2006. 
 
No Quadro IV.17 apresentam-se as emissões de fontes pontuais consideradas nas 
simulações efectuadas. 
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Quadro IV.17 – Emissões das fontes pontuais consideradas  
 

Fontes H  
(m) 

D  
(m) 

T  
(ºC) 

V 
(m/s) 

SO2 
(g/s) 

NOx 
(g/s) 

PM10 
(g/s) 

CO 
(g/s) 

Emissões da CELBI 
Caldeira de Recuperação  65 3,5 66 10,4 0,9 8,2 2,3 38,7 
Caldeira Auxiliar 70 2,5 163 9,3 0,5 2,8 0,7 2,6 
Forno de Cal 50 1,2 74 11,5 0.1 1,6 0,3 2,7 
Tanque de Dissolução 56.6 1,3 85 6,2 0,05 - 0,5 - 
Caldeira de Metanol e de Gases Não 
Condensáveis 43 0,8 65 4,5 0,9 1,3 0,1 1,0 

Lavador de Gases do Branqueamento  60 1,5 70 13,1 0,7 - 1,3 - 
Emissões da SOPORCEL 

Caldeiras de Recuperação, de Biomassa 
e de Fuelóleo 91 4,3 158 13,0 3,0 14,2 2,8 15,6 

Forno de Cal 58 1,6 251 14,7 5,9 3,8 0,3 1,5 
Grupo 1 (Turbina a Gás/CR) 50 2,7 217 20,7 - 3,4 0,01 0,3 
Grupo 2 /Turbina a Gás/CR) 50 2,7 210 19,5 - 3,3 0,03 0,4 

 
 
Com base numa metodologia específica da EPA, denominada método ARM (Ambient 
Ratio Method) (OML / ARM Workgroup, 1998), utilizou-se um rácio constante de 70% 
(v/v) para converter os valores de NOx a NO2.  
 
A conversão dos valores de partículas totais em suspensão para PM10 foi efectuada 
através da aplicação de um factor de 0,83, de acordo com o no 2 do artº 9º do Decreto-
-Lei no 111/2002. 
 
Nas simulações foram usados dados detalhados sobre a forma dos edifícios e estruturas 
existentes nas instalações fabris da CELBI e da SOPORCEL. 
 
Receptores 

 
Conforme já referido anteriormente, considerou-se, para efeito da simulação, uma 
malha cartesiana, com 14 km × 15 km, com pontos de cálculo espaçados de 1 km, bem 
como aglomerados populacionais (Leirosa, Sampaio e Cabeço da Pedra), na 
envolvência directa das instalações fabris da CELBI e da SOPORCEL. 
 
Foram considerados os seguintes receptores, numerados de 1 a 3 (coordenadas Gauss, 
Datum de Lisboa): 
 

• (1) Leirosa (coordenadas M = 135 831, P = 343 253); 

• (2) Sampaio (coordenadas M = 138 201, P = 342 319); 

• (3) Cabeço da Pedra (coordenadas M = 139 474, P = 342 420). 
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Apresentação dos Resultados 
 
Apresentam-se nos Quadros IV.18 e IV.19 os valores estimados a partir da aplicação do 
modelo de dispersão. A análise dos valores mostra o seguinte: 
 
Relativamente ao SO2 
 

• As concentrações de SO2 são relativamente baixas, não se verificando excedências 
ao valor limite de uma hora (350 µg/m3), em toda a malha analisada;  

• O ponto de concentração máxima, na base horária (142 µg/m3), ocorre no interior 
do perímetro fabril da CELBI. 

 
Relativamente ao NO2 
 

• As concentrações de NO2 são relativamente baixas, não se verificando excedências 
aos valores limite, em toda a malha analisada;  

• O ponto de concentração máxima, na base horária (142 µg/m3), ocorre no mesmo 
ponto de concentração máxima de SO2. 

 
Relativamente às partículas (PM10) 
 

• As concentrações de PM10 são relativamente baixas, não se verificando 
excedências aos valores limite, em toda a malha analisada;  

• O ponto de concentração máxima, na base diária (16,6 µg/m3), ocorre a cerca de 
1 km a Sul das instalações da CELBI. 

 
Relativamente ao CO 

 
• As concentrações de CO são muito reduzidas em toda a malha analisada;  

• O ponto de concentração máxima, num período de 8 horas (128 µg/m3), ocorre no 
mesmo ponto de concentração máxima dos poluentes SO2 e NO2. 

 
Nas Figuras IV.12 a IV.15 apresentam-se os resultados das simulações efectuadas, 
respectivamente para o SO2, NO2, PM10 e CO. 
 
De acordo com o estudo efectuado, pode concluir-se que a qualidade do ar é aceitável 
na envolvente das instalações fabris da CELBI e da SOPORCEL. 
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Quadro IV.18 – Concentrações nos receptores (µg/m3) 
 

Receptores M P SO2 Máx. 1h
(1) SO2 Máx. 24h

(2) NO2 Máx. 1h
(4),(5) NO2 98% NO2 ano PM10 Máx. 24h

(3) PM10 ano CO Máx. 8h 

Valor limite (µg/m3)     350 125 200 200 40 50 40 10 000 
Leirosa  135 831 343 253 65 6,4 69 3,6 0,27 5,5 0,12 66 
Sampaio 138 201 342 319 32 11,3 35 10,0 0,78 11,1 0,29 90 
Cabeço da Pedra 139 474 342 420 22 3,9 27 7,3 0,44 4,8 0,18 52 

 (1) Valor a não exceder mais de 24 vezes em cada ano civil  (2) Valor a não exceder mais de três vezes em cada ano civil 
 (3) Valor a não exceder mais de 35 vezes em cada ano civil (4) Valor a não exceder mais de 18 vezes em cada ano civil 
 (5) Valor limite aplicável a partir de 01/Jan/2010 

 
 

 
 

Quadro IV.19 – Concentrações máximas (µg/m3), pontos onde ocorrem e nº de excedências 
 

Concentração Máxima e 
Pontos onde ocorrem UN. SO2 Máx. 1h

(1) SO2 Máx. 24h
(2) NO2 Máx. 1h

(4),(5) NO2 98% NO2 ano PM10 Máx. 24h
(3) PM10 ano CO Máx. 8h 

Concentração máxima µg/m3 142 17,8 142 20,4 1,2 16,6 0,90 128 

Coordenadas Gauss Datum de 
Lisboa 

M 
P 

137 000 
343 000 

137 000 
342 000 

137 000 
343 000 

137 000 
342 000 

137 000 
342 000 

137 000 
342 000 

137 000 
342 000 

137 000 
343 000 

Número de excedências   0 0 0 na na 0 na na 
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8.3.6 Evolução da situação de referência sem projecto 
 

Na ausência de projecto, a qualidade do ar seria mantida, em termos das emissões de 
poluentes. 
 

8.3.7 Síntese 
 

A zona envolvente ao local do projecto apresenta um cariz marcadamente florestal, com 
manchas urbanas pontuais, situadas ao longo das vias rodoviárias. 
 
Em termos do tecido industrial, as principais unidades da área em estudo são a própria 
CELBI e a SOPORCEL, ambas pertencentes ao sector papeleiro de produção de pasta 
de papel e papel, que constituem as potenciais fontes de emissões gasosas da zona. 
 
De acordo com o estudo de dispersão efectuado, com base nas fontes de emissão actuais 
da CELBI e da SOPORCEL, pode afirmar-se que a qualidade do ar da envolvente da 
zona de intervenção é aceitável. 
 

8.4 Qualidade Acústica 
 
8.4.1 Introdução 

 
A poluição sonora constitui um factor significativo de degradação da qualidade de vida 
das populações. A actividade industrial constitui, na maioria das situações, uma 
importante fonte de ruído, quer incidindo de forma directa, quando o receptor intervém 
nos processos industriais, ou de forma indirecta, quando o sujeito passivo habita ou 
desenvolve a sua actividade na proximidade das instalações industriais. 
 
A incidência directa corresponde à situação dos trabalhadores de uma instalação 
industrial, que podem estar submetidos a elevados níveis de ruído, sendo esta matéria da 
área da Segurança, Higiene e Saúde Ocupacional, pelo que não será abordado no âmbito 
do presente Estudo. 
 
Do ponto de vista do ambiente sonoro, a laboração de unidades industriais, mesmo não 
atingindo níveis sonoros susceptíveis de causar danos directos no sistema auditivo, pode 
constituir elemento de perturbação das condições ambientais, gerando situações de 
incomodidade. 
 
Neste caso, os efeitos prejudiciais são fundamentalmente de carácter psicológico, 
através da interferência que pode gerar na actividade, sobretudo quando se trata de 
trabalhos que requeiram um certo grau de atenção e de concentração mental, ou noutras 
situações da vida do cidadão, nomeadamente de descanso, em particular durante o sono. 
 
O factor ruído deverá, assim, ser tomado em consideração nas fases do projecto, da 
construção e exploração do projecto em análise, tendo em vista assegurar as condições 
de funcionamento desejáveis e a salvaguarda da saúde e do bem-estar das pessoas. 
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8.4.2 Efeito do ruído e das vibrações 
 
No aspecto fisiológico, o ruído actua a vários níveis, nomeadamente sobre os sistemas 
auditivo, respiratório, digestivo, neurovegetativo e cardíaco, podendo afectar o ritmo 
circulatório e a tensão arterial. Pode, ainda, afectar os processos cognitivos, 
especialmente a memória, a capacidade de atenção e de processamento das informações, 
e perturbar o sono. 
 
A exposição a níveis de ruído intenso, durante um período de tempo significativo, dá 
lugar a perdas de audição, que, embora sejam recuperáveis quando o ruído cessa, podem 
tornar-se irreversíveis, em casos de exposição prolongada, convertendo-se em surdez 
permanente. 
 
Os níveis de ruído intensos são característicos de algumas instalações industriais, dos 
locais de manuseamento de alguma maquinaria específica utilizada na construção civil, 
e das explosões e detonações. Nestes dois últimos casos pode ocorrer surdez 
instantânea. 
 
As situações de surdez, causadas pelo ruído, ocorrem apenas para níveis sonoros 
superiores a 80 dB(A), enquanto que os efeitos fisiológicos e psicológicos podem surgir 
com níveis sonoros bastante inferiores, sendo muito difícil indicar um nível sonoro que 
se possa considerar como limiar desses efeitos. 
 
Verifica-se, ainda, que o ruído de carácter contínuo é, de um modo geral, menos 
perturbador do que o ruído intermitente e que as componentes de frequência superior a 
2000 Hz são mais perturbadoras do que as de baixa frequência. 
 
Para além dos efeitos produzidos no sistema auditivo, as vibrações podem também dar 
origem a efeitos de carácter físico, fisiológico e psicológico, prejudiciais ao corpo 
humano. Nesse caso, as frequências envolvidas cobrem uma banda que vai de 1 Hz a 
cerca de 100 Hz, enquanto que as frequências audíveis vão de 20 Hz a 20 000 Hz. 
 
Na zona de maior sensibilidade, de 4 Hz a 10 Hz, as vibrações provocam um efeito de 
ressonância nos órgãos internos e nas estruturas de suporte do corpo, como o tronco e os 
ombros. Acima de 80 Hz, as sensações e os efeitos dependem do modo e da área 
afectada pela vibração. 
 
Outro efeito prejudicial das vibrações relaciona-se com a integridade estrutural das 
construções, na medida em que as tensões induzidas nos materiais podem conduzir à 
degradação e mesmo à destruição da estrutura de suporte das edificações. 
 

8.4.3 Enquadramento legal 
 
A legislação portuguesa, em matéria de ruído, está consubstanciada no Decreto-Lei 
n.º 9/2007, de 17 de Janeiro, que aprovou o novo “Regulamento Geral do Ruído”, 
anteriormente publicado pelo Decreto-Lei n.º 292/2000, de 14 de Novembro. 
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O Decreto-Lei n.º 9/2007 ajusta o regime legal sobre poluição sonora às disposições da 
directiva n.º 2002/49/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 25 de Junho, 
relativa à avaliação e gestão do ruído ambiente, e contempla as alterações introduzidas 
pelos Decretos-Lei n.ºs 76/2002, de 26 de Março, 259/2002, de 23 de Novembro, e 
293/2003, de 19 de Novembro, de modo a compatibilizá-lo com as normas aprovadas, 
em especial no referente à adopção de indicadores de ruído harmonizados. 
 
O mesmo diploma clarifica, ainda, a articulação do novo “Regulamento Geral do 
Ruído” – R.G.R. com outros regimes jurídicos, designadamente o da urbanização e 
edificação e o de autorização e licenciamento de actividades, através das alterações 
introduzidas ao Decreto-Lei n.º 310/2002, de 18 de Dezembro e Portaria n.º 138/2005, 
de 2 de Fevereiro, respectivamente 
 
Segundo o R.G.R., os planos municipais de ordenamento do território asseguram a 
qualidade do ambiente sonoro, promovendo a distribuição adequada dos usos do 
território, tendo em consideração as fontes de ruído existentes e previstas. 
 
Assim, compete aos municípios estabelecer, nos planos municipais de ordenamento do 
território, a classificação, a delimitação e a disciplina das zonas sensíveis e das zonas 
mistas, devendo estes ser elaborados, alterados ou revistos, de forma a atribuírem uma 
classificação acústica por “zonas” às áreas sobre que incidem. 
 
O R.G.R. define como actividades ruidosas aquelas que são susceptíveis de produzir 
ruído nocivo ou incomodativo para quem habite ou permaneça em locais onde se fazem 
sentir os efeitos dessa fonte de ruído, sendo classificadas em permanentes e temporárias 
em função das respectivas características. 
 
Os valores limite de exposição, fixados em função da classificação de uma zona como 
mista ou sensível, são os seguintes: 
 

• “Zonas mistas” – áreas definidas em plano municipal de ordenamento do território, 
cuja ocupação seja afecta a outros usos, existentes ou previstos, para além dos 
referidos na definição de zona sensível – não devem ficar expostas a ruído 
ambiente exterior superior a 65 dB(A), expresso pelo indicador Lden, e superior a 
55 dB(A), expresso pelo indicador Ln; 

• “Zonas sensíveis” – áreas definidas em plano municipal de ordenamento do 
território, como vocacionadas para uso habitacional ou para escolas, hospitais ou 
similares, ou espaços de lazer, existentes ou previstos, podendo conter pequenas 
unidades de comércio e de serviços destinadas a servir a população local, tais 
como cafés e outros estabelecimentos de restauração, papelarias e outros 
estabelecimentos de comércio tradicional, sem funcionamento no período nocturno 
– não devem ficar expostas a ruído ambiente exterior superior a 55 dB(A), 
expresso pelo indicador Lden, e superior a 45 dB(A), expresso pelo indicador Ln; 

 
existindo, ainda, limites específicos para zonas, em cuja proximidade exista, ou esteja 
projectada, uma grande infra-estrutura de transporte aéreo, ferroviário ou rodoviário. 
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Para efeitos do presente Regulamento: 
 
(Lden) é o «Indicador de ruído diurno-entardecer-nocturno», expresso em dB(A), 
associado ao incómodo global, dado pela expressão: 
 

Lden = 10 × log 1/24 [13 ×10 Ld/10 + 3 ×10 (Le+5)/10 + 8 ×10 (Ln+10)/10] 
 

− (Ld) ou (Lday) é o «Indicador de ruído diurno»; 

− (Le) ou (Levening) é o «Indicador de ruído do entardecer»; 

− (Ln) ou (Lnight) é o «Indicador de ruído nocturno». 
 
definidos como o nível sonoro médio de longa duração, conforme definido na Norma 
NP 1730-1:1996, ou na versão actualizada correspondente, determinados durante uma 
série de períodos (diurnos, do entardecer e nocturnos, respectivamente) representativos 
de um ano. 

 
Os períodos de referência são os seguintes: 

 

− Período diurno – das 7 às 20 horas; 

− Período do entardecer – das 20 às 23 horas; 

− Período nocturno – das 23 às 7 horas. 
 
Os receptores sensíveis isolados, não integrados em zonas classificadas, por estarem 
localizados fora dos perímetros urbanos, são equiparados, em função dos usos existentes 
na sua proximidade, a zonas sensíveis ou mistas, para efeitos de aplicação dos 
correspondentes valores limite de exposição fixados no presente diploma. 
 
As zonas sensíveis ou mistas com ocupação expostas a ruído ambiente que exceda os 
valores limite, acima apresentados, devem ser objecto de planos municipais de redução 
de ruído, cuja elaboração é da responsabilidade das câmaras municipais. 
 
Até à classificação das zonas sensíveis e mistas, para efeitos de verificação dos valores 
limite de exposição, aplicam-se aos receptores sensíveis os valores limite de Lden igual 
ou inferior a 63 dB(A) e Ln igual ou inferior a 53 dB(A). 
 
A instalação e o exercício de actividades ruidosas permanentes em zonas mistas, nas 
envolventes de zonas sensíveis ou mistas, ou na proximidade dos receptores sensíveis 
isolados, estão sujeitos ao cumprimento dos valores limite acima indicados e ao 
cumprimento do critério de incomodidade, considerado como a diferença entre o valor 
LAeq, do ruído ambiente determinado durante a ocorrência do ruído particular da 
actividade ou actividades em avaliação e o valor do indicador LAeq do ruído residual, 
diferença que não pode exceder 5 dB(A) no período diurno, 4 dB(A) no período do 
entardecer e 3 dB(A) no período nocturno. 
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O critério de incomodidade não se aplica, em qualquer período de referência, para um 
valor do indicador LAeq do ruído ambiente no exterior igual ou inferior a 45 dB(A), ou 
para um valor do indicador LAeq do ruído ambiente no interior dos locais de recepção 
igual ou inferior a 27 dB(A). 
 

8.4.4 Caracterização do ambiente sonoro 
 

8.4.4.1 Metodologia 
 
A CELBI efectuou, em 2006, através do Instituto de Soldadura e Qualidade (ISQ), um 
levantamento dos níveis de ruído que se verificam na envolvente das suas instalações 
fabris, cujo relatório, datado de Janeiro de 2007, se apresenta no Anexo IX. 
 
No presente ano de 2007 ainda não foi possível efectuar o levantamento do ruído, já que 
a fábrica da CELBI se mantém em funcionamento contínuo. 
 
O referido levantamento foi realizado de acordo com a normalização aplicável, 
consubstanciada na norma NP-1730, e os resultados foram avaliados à luz do Regime 
Legal sobre a poluição sonora, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 292/00 de 14 de 
Novembro, em vigor à data. As medições foram efectuadas com a fábrica em laboração 
(nos dias 3 de Maio e 18 de Dezembro no período diurno e 23 de Outubro no período 
nocturno), bem como com a fábrica parada (no dia 23 de Outubro). Foram determinados 
os níveis do ruído ambiente (LAeq,ra) e ruído residual (LAeq,rr), nos períodos de 
referência diurno e nocturno. 
 
Em cada ponto de medição foram obtidos dois conjuntos de medidas, um com as fontes 
sonoras activas (ruído ambiente) e outro com estas paradas (ruído residual), tendo o 
processo sido repetido para cada período de referência – diurno e nocturno.  
 
O Quadro IV.20 apresenta a listagem e designação dos pontos de monitorização de 
ruído ambiental, cuja localização é apresentada na Fig. IV.16. 

 
Quadro IV.20 – Pontos de monitorização de ruído ambiental 

 
Pontos Localização dos pontos de monitorização 

1 Junto aos respiradores do emissário, no limite junto ao mar 
2 Junto ao respirador mais próximo das habitações da Leirosa 
3 Estrada da Leirosa, junto à escola primária 
4 Interior da Leirosa, junto à Capela (chaminés da fábrica à vista) 
5 Junto ao aglomerado de 3 casas, a Norte, em frente à fábrica 
6 A 100 m do cruzamento da EN 109, lado da Figueira da Foz 
7 Por detrás da fábrica, junto à linha férrea, com acesso pela EN 109 
8 Junto às habitações mais próximas da fábrica, estrada para Sampaio 
9 Junto ao restaurante, próximo do cruzamento da EN 109 

10 Interior da povoação de Sampaio, Sul da Soporcel (junto à paragem do autocarro) 
11 Interior da povoação de Sampaio, lado Nascente da EN 109 
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8.4.4.2 Receptores sensíveis e fontes sonoras 
 
Os aglomerados urbanos mais próximos das instalações da CELBI são Leirosa e 
Sampaio, registando-se a existência de algumas casas de habitação dispersas na 
envolvente directa da instalação, nomeadamente a Norte e a Nascente. 
 
As fontes sonoras em presença, à data de avaliação, podem ser descritas considerando a 
seguinte tipologia: 
 

 Fontes sonoras internas: 

− Funcionamento da CELBI; 

− Entrada e saída de camiões das instalações. 
 

 Fontes sonoras externas: 

− Funcionamento de outras indústrias; 

− Trânsito local e na EN 109 / IC 1; 

− Influência do ruído do mar. 
 

8.4.4.3 Classificação acústica do local do projecto e da sua envolvente  
 
De acordo com informação prestada pela Câmara Municipal de Figueira da Foz, já está 
elaborado o mapeamento de ruído mas não a classificação acústica do território sob 
administração daquela edilidade, nos termos do Decreto-Lei n.º 292/2000, de 14 de 
Novembro e actualmente do Decreto-Lei no 9/2007, de 17 de Janeiro. 
 
Assim, serão aplicáveis, para efeitos de enquadramento e avaliação acústicas, o definido 
no parágrafo 3º, do artº 11 do DL no 9/2007, de 17 de Janeiro. 
 

8.4.4.4 Grau de incomodidade actual 
 
Os Quadros IV.21 e IV.22 apresentam os resultados das medições efectuadas, nos 
períodos diurno e nocturno, respectivamente. De referir que, nos pontos 5 e 8 das 
medições acústicas, referentes ao período nocturno, houve necessidade de efectuar uma 
correcção tonal, já incorporada nos resultados apresentados, associados ao 
funcionamento de equipamentos de exaustão da secaria. 
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Quadro IV.21 – Medições no período diurno 
 

Ruído Ambiente 
CELBI em laboração  

Ruído Residual 
CELBI parada  

Diferencial 
(LAeq ra-LAeq rr) 

Valores medidos Ponto Fontes de ruído predominantes 

LAeq ra LAeq rr 
Valores calculados 

1 Funcionamento da CELBI. 
Ruído do mar. 47,8 47,3 0,5 

2 Funcionamento da CELBI. 
Ruído do mar. 44,7 42,1 2,6 

3 
Funcionamento da CELBI. 
Trânsito local. 
Ruído da escola. 

52,6 51,1 1,5 

4 
Funcionamento da CELBI. 
Ruído do mar. Trânsito local. 
Vozes de pessoas na rua. 

56,0 54,7 1,3 

5 Funcionamento da CELBI. 46,8 42,0 4,8 

6 
Funcionamento da CELBI. 
Trânsito local. Trânsito na EN 109. 
Funcionamento de outras indústrias 

54,8 52,4 2,4 

7 Funcionamento da CELBI. 
Trânsito na EN 109. 56,7 54,6 2,1 

8 Funcionamento da CELBI. 
Trânsito local. 54,1 50,7 3,4 

9 
Funcionamento da CELBI. 
Trânsito local. Trânsito na EN 109. 
Funcionamento de outras indústrias. 

57,2 55,6 1,6 

10 
Funcionamento da CELBI. 
Trânsito local. Trânsito na EN 109. 
Funcionamento de outras indústrias. 

59,7 58,3 1,4 

11 Funcionamento da CELBI. 
Trânsito local. Trânsito na EN 109. 55,7 53,8 1,9 
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Quadro IV.22 – Medições no período nocturno 
 
Ruído Ambiente 

CELBI em laboração  
Ruído Residual 
CELBI parada  

Diferencial 
(LAeq ra-LAeq rr) 

Valores medidos Ponto Fontes de ruído predominantes 

LAeq ra LAeq rr 
Valores calculados 

1 Funcionamento da CELBI. 
Ruído do mar. 53,2 52,9 0,3 

2 Funcionamento da CELBI. 
Ruído do mar. 50,6 50,3 0,3 

3 
Funcionamento da CELBI. 
Trânsito local. 
Ruído da escola. 

49,1 47,9 1,2 

4 
Funcionamento da CELBI. 
Ruído do mar. Trânsito local. 
Vozes de pessoas na rua. 

51,3 51,1 0,2 

5 Funcionamento da CELBI. 
49,0 + 3 

incremento devido à 
correcção tonal 

46,6 5,4 

6 
Funcionamento da CELBI. 
Trânsito local. Trânsito na EN 109. 
Funcionamento de outras indústrias 

51,9 51,1 0,8 

7 Funcionamento da CELBI. 
Trânsito na EN 109. 52,8 51,4 1,4 

8 Funcionamento da CELBI. 
Trânsito local. 

52,7 + 3 
incremento devido à 

correcção tonal 
47,9 7,8 

9 
Funcionamento da CELBI. 
Trânsito local. Trânsito na EN 109. 
Funcionamento de outras indústrias. 

52,8 51,4 1,4 

10 
Funcionamento da CELBI. 
Trânsito local. Trânsito na EN 109. 
Funcionamento de outras indústrias. 

53,8 53,1 0,7 

11 Funcionamento da CELBI. 
Trânsito local. Trânsito na EN 109. 52,1 50,6 1,5 
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Assim, no enquadramento legal referido em 8.4.4.3, os resultados das medições 
permitem concluir o seguinte: 
 

− No período diurno, os limites regulamentares para acréscimos sonoros, devidos ao 
funcionamento da CELBI, são cumpridos em todos os pontos da envolvente, 
conforme disposto na alínea b) do no 1 do artigo 13º do R.G.R., dado que se situam 
abaixo dos 5 dB(A); 

− No período nocturno, os limites regulamentares, que, de acordo com o disposto no 
mesmo regulamento, são de 3 dB(A), são ultrapassados nos pontos 5 e 8 da 
envolvente; 

− Os limites impostos para o ruído no exterior não são cumpridos nos pontos 1, 8 e 
10, ou seja, são superiores a 53 dB(A), conforme disposto no no 3 do artigo 11º do 
R.G.R., no período nocturno. 

 
Saliente-se que, tendo em conta o RGR aplicável à data da avaliação, todos os pontos de 
medição respeitavam os limites então em vigor, admitindo uma classificação acústica de 
zona mista para os locais em apreço. 
 
O Ofício 0502378 da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do 
Centro, de 29 de Março de 2007, apresentado no Anexo IX, não considera significativo 
que os valores limite sejam ultrapassados nos pontos 5 e 8, visto o estabelecimento não 
se encontrar localizado em zona sensível, não existirem reclamações e o nível sonoro 
contínuo equivalente ponderado LAeq, do ruído ambiente exterior, no período nocturno, 
não ser superior a 55 dB(A). 
 

8.4.5 Evolução da situação actual na ausência de projecto 
 
Em termos de opção zero, o estado actual do ambiente sonoro na envolvente das 
instalações da CELBI poderá evoluir de forma negativa, isto é, os níveis sonoros 
poderão sofrer um incremento devido ao aumento de tráfego nas vias circundantes. 
 

8.4.6 Síntese 
 
Os aglomerados urbanos mais próximos das instalações da CELBI são Leirosa e 
Sampaio, registando-se a existência de algumas casas de habitação na envolvente 
directa da instalação, nomeadamente a Norte e a Nascente. 
 
Os limites impostos para o ruído no exterior, são cumpridos em todos os pontos da 
envolvente, ou seja, são inferiores a 65 dB(A) no período diurno e a 55 dB(A) no 
período nocturno, conforme disposto no ponto 4 do artigo 8º do R.G.R. aplicável à data 
da avaliação.  
 
Em relação aos limites regulamentares para acréscimos sonoros, com a fábrica em 
laboração e com a fábrica parada, são cumpridos em todos os pontos da envolvente 
sensível ou mista, no período diurno, registando-se uma situação de incumprimento nos 
pontos 5 e 8 da envolvente, no período nocturno. 
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Em termos de opção zero, considera-se que a qualidade acústica poderá evoluir de 
forma negativa, dado que os níveis sonoros poderão sofrer um incremento, devido ao 
aumento de tráfego nas vias circundantes. 

 
 
9. ECOLOGIA 
 

9.1 Enquadramento Geral 
 
A área em estudo situa-se na vertente atlântica da Gândara de Leiria, constituindo, na 
definição de Albuquerque (1965), a Marinha de Leiria, um domínio ecológico de 
características atlânticas, com alguma influência mediterrânica residual e uma influência 
marcante edafo-climática do tipo psamo-atlântico. 
 
O perímetro fabril da CELBI insere-se na grande mancha de pinhal que se estende desde 
a Nazaré até ao Mondego. Este grande ecossistema semi-natural, já que resulta da 
intervenção activa do homem no sentido de consolidar as areias instáveis, características 
das formações dunares do Holocénico e a valorizar os solos pobres de Marinha e de 
Gândara, apresenta um interesse biológico significativo, decorrente da grande 
estabilidade e um nível relativamente reduzido de perturbação. A espécie florestal 
dominante é o pinheiro bravo (Pinus pinaster) em povoamentos mono-específicos, 
regulares e tendencialmente mono-etários. O sub-bosque é relativamente diversificado, 
verificando-se a presença da camarinheira (Corema album), do medronheiro (Arbutus 
unedo), da giesteira das sebes (Cytisus grandiflorus), da queiró (Erica cinerea), da 
carqueja (Pterospartum tridentatum), do rosmaninho (Lavandula stoechas) para citar as 
espécies mais marcantes. Em situações de menor perturbação pode encontrar-se, ainda, 
a aroeira (Pistacia lentiscus), o folhado (Viburnum tinus), o lentisco bastardo (Phillyrea 
angustifolia) ou mesmo, em situações particulares, o carrasco e o sobreiro (Quercus 
coccifera e Quercus suber, respectivamente). 
 
Em termos biogeográficos, a área em análise classifica-se da seguinte forma (Costa et 
al. 1999): 
 
-região mediterrânica,  

-sub-região mediterrânica ocidental,  
  - super-província mediterrânica Ibero-atlântica,  
   - província gaditano-onubo-algarviense,  
    - sector divisório português,  
     - subsector oeste estremenho,  
      - super-distrito costeiro português. 
 
 
Segundo os mesmos autores, “O Superdistrito Costeiro Português é um território litoral, 
essencialmente termomediterrânico, de areias e arribas calcárias, que se estende desde a 
Ria de Aveiro até ao Cabo da Roca. A Armeria welwitschii  subsp. cinerea e o 
Limonium plurisquamatum são endémicos deste Superdistrito. Corema album, 
Halumium halimifolium, H. calcyinum, Herniaria maritima, Iberis procumbens, 
Juniperus turbinata, Limonium multiflorum, Linaria caesia subsp decumbens, 
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Stauracantus genistoides e Ulex europeus subsp. latebracteuctus são alguns dos táxones 
diferenciais desta unidade dentro do Sector. 
 
É neste Superdistrito, na zona de Peniche, que se encontra a fronteira entre as 
comunidades das cristas de dunas móveis - Otantho-Ammophiletum australis e o Loto 
cretici-Ammophiletum australis. Estas duas comunidades têm um óptimo eurosiberiano 
(atlântico) e mediterrânico, respectivamente, o que atesta o encontro, neste território, 
das vias migratórias litorais atlântica (descendente) e mediterrânica (ascendente). 
 
As suas dunas são a área preferencial de distribuição da comunidade de "duna cinzenta" 
Armerio welwitschii-Cricianellietum maritimae. Os sabinais Ozyro quadripartitae-
Juniperum turbinatae e Querco cocciferae - Juniperum turbinatae são as comunidades 
permanentes das dunas e das arribas calcárias, respectivamente. Ainda nestas arribas, 
observam-se os tojais Daphno maritimi-Ulcetum congesti, Salvio sclareoidis-Ulicetum 
densi ulicetosum densi e as comunidades casmofíticas aero-halinas - Limonietum 
multiflorivirgati e Dactylo marini-Limonietum plurisquamati, esta última endémica do 
Superdistrito. 
 
Outras comunidades exclusivas deste território são o mato psamofítico Stauracanto 
genistoides-Coremetum albi e o medronhal dunar de carácter oceânico do andar 
mesomediterrrânico Myrica faiae-Arbutetum unedonis inéd. Também ocorrem algumas 
lagoas, cuja vegetação hidrofítica se assemelha à que surge no Superdistrito Sadense 
(Vela, Três Braças e Quiaios)” (pp. 34-35). 
 

9.2 Caracterização Local 
 

9.2.1 Ecologia terrestre 
 
A envolvente directa do local de implantação apresenta uma elevada homogeneidade 
ecológica, correspondente a um domínio quase absoluto do pinhal de pinheiro bravo, 
com um sub-bosque pobre de reduzida variedade específica, onde podem ser referidos 
os Ulex europeus subsp. Latebracteuctus e a Carema album. 
 
Este pinhal, de origem recente (cerca de um século), corresponde, contudo, à flora que 
potencialmente coloniza este tipo de espaços (dunas secundárias e areias litorais semi- 
estabilizadas), sendo o seu sub-bosque ocupado, como referido, pela camarinheira, a 
sabina-das-praias e pouco mais espécies arbustivas e herbáceas. 
 
Em algumas zonas de orla podem encontrar-se povoamentos importantes de samouco, 
espécie classificada como rara em Portugal (Dray, 1985). Contudo, não se observou a 
sua ocorrência na área em estudo. 
 
A comunidade animal é, normalmente, rica e diversificada, devido à reduzida 
fragmentação desta vasta mancha ecossistémica e à comparativamente baixa intensidade 
de perturbação ocorrente. 
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É possível encontrar, nas zonas mais densas, espécies de avifauna como o chapim preto 
(Parus ater), o pisco de peito ruivo (Erithacus rubecula), a carriça (Troglodytes 
troglodytes), e a estrelinha de cabeça listada (Regulus ignicapillus). 
 
Nas zonas de orla e nos espaços mais abertos, como é o caso da área em estudo, ocorre 
o verdilhão (Carduelis chloris), o tentilhão (Fringilla coelebs), a rola-comum 
(Streptopelia turtur), o chapim de poupa (Parus cristatus) e o pombo torquaz (Columba 
palumbus), além de répteis como o lagarto comum (Lacerta lepida) e a sardanisca 
argelina (Psammodromus hispanicus). 
 
No que se refere a mamíferos, tem sido referida a ocorrência do Texugo (Meles meles), 
Saca-rabo (Herpestes ichneumon), Gato Bravo (Felis silvestris) e Geneto (Genetta 
genetta), os quais, utilizando preferencialmente a zona de floresta e alguns espaços de 
orla, beneficiam da continuidade registada neste meio. 
 
Zonas húmidas semelhantes a pauis, como as lagoas da Vala da Lagoa dos Covos, ou a 
lagoa criada na extremidade Noroeste do perímetro industrial da CELBI, onde a 
vegetação é dominada pelo caniço (Phragmites communis), por junco-das-esteiras 
(Juncus maritimus), tábua estrita (Typha angustifolia), o bunho (Scirpus sp.) e o caniço 
malhado (Phalaris arundinacea), são importantes refúgios para a avifauna migratória, 
nomeadamente como zona de repouso, reprodução ou invernação de espécies como o 
galeirão comum (Fulica atra), a galinha de água (Gallinula chloropus), o marrequinho 
comum (Anas crecca), o pato trompeteiro (Anas clypeata), o zarro comum (Aythya 
ferina), o zarro negrinha (Aythya fuligula) e o mergulhão pequeno (Podiceps ruficollis). 
 
No domínio da herpetofauna, verificou-se a ocorrência de salamandras (Pleurodeles 
Waltl) e, particularmente, de rãs (Rana perezi e Rana iberica), que colonizam 
indiscriminadamente as valas de drenagem dos terrenos envolventes das instalações 
fabris da CELBI. 
 
Nas lagoas da Vala da Lagoa dos Covos existem condições para a ocorrência da Lontra 
(Lutra lutra). 
 
Em termos de fauna cinegética terrestre, em toda a zona envolvente e nas zonas não 
edificadas do perímetro industrial, verifica-se a ocorrência de coelho-bravo 
(Oryctolagus cuniculus), perdiz (Alectoris rufa) e, ocasionalmente, lebre (Lepus 
capensis), registando-se a existência de uma reserva de caça próxima entre Leirosa e 
Lavos. 
 
O coberto vegetal ocorrente, associado ao reduzido nível de perturbação existente e à 
proximidade do oceano, determina que toda a área de pinhal constitua um local de 
eleição para o abrigo e repouso de espécies de aves durante as suas migrações. 
 
Em termos de espécies nidificantes, podem registar-se até cerca de duas dezenas de 
espécies de aves, o que confere a este habitat uma importância significativa, que 
desaconselha vivamente qualquer alteração radical do seu carácter e funcionalidade. 
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A totalidade da propriedade da CELBI está integrada na área do Biótopo CORINE 
C12300089 Mata do Urso, mas que não foi incluído na Lista Nacional de Sítios. 
 
Tal classificação deriva do interesse botânico e faunístico da referida mata (a qual, no 
seu núcleo original – localizado a SW da área em estudo – apresenta uma idade de 
estabelecimento mais do que secular), comprovado pela presença de espécies 
classificadas como "raras" e "ameaçadas". 
 
O valor ecológico da área directamente envolvente da unidade fabril pode considerar-se 
corno sendo de valor médio, no que se refere à formação de habitats, e de valor médio a 
reduzido, no que diz respeito à conservação da natureza. 
 
Esta apreciação resulta do facto de se tratar de uma área industrial, inserida num espaço 
ecologicamente homogéneo e que tem contribuído para as agressões verificadas ao 
longo dos últimos anos, quer a nível de emissões gasosas, quer a nível de emissões 
líquidas e deposição de resíduos. Esta interacção, que poderia constituir um importante 
factor de valorização ecológica, ao potenciar interessantes efeitos de orla, encontra-se 
comprometida pela poluição originada pela unidade fabril, a qual obsta ao pleno 
desenvolvimento da fauna e da vegetação e torna prioritárias todas as medidas no 
sentido da redução destes factores de perturbação. No entanto, ao contrário do que seria 
de esperar, os trabalhos de campo efectuados permitiram observar que as comunidades 
animais se adaptaram ao nível de perturbação existente (principalmente ruído e odores), 
não se tendo verificado uma redução da diversidade faunística. 
 
Na área fabril restrita verifica-se uma alteração radical do coberto vegetal original, 
devido à edificação da unidade fabril. Executaram-se desmatações, movimentações de 
terras, tendo o solo sido compactado e, em grande parte, impermeabilizado. 
 
Nesta conformidade, trata-se de uma área de ocupação estritamente industrial, sem 
qualquer valor digno de menção, do ponto de vista florístico e faunístico. Refira-se que 
a inclusão do perímetro industrial da CELBI dentro dos limites do biótopo CORINE, se 
deve à marcação da área classificada em cartografia desactualizada, onde não estava 
ainda implantada a área industrial. 
 

9.2.2 Biologia marítima 
 

9.2.2.1 Considerações introdutórias 
 
A análise que seguidamente se apresenta assenta inteiramente nos estudos elaborados 
pelo INETI-ITA para a CELBI e SOPORCEL, com o objectivo de avaliar os efeitos no 
ambiente marítimo decorrentes da descarga das águas residuais na linha de costa. Os 
estudos referidos iniciaram-se em 1986/1987, tendo prosseguido em Novembro de 
1995, realizando-se, desde então, com regularidade. Para efeitos da presente 
caracterização, utilizaram-se os dados relativos à campanha de 2005, cujo relatório é 
apresentado no Anexo VIII. 
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Como já referido, as águas residuais tratadas são descarregadas no mar, a cerca de 
1 500 m da linha da costa, através do exutor submarino. Assim, a zona objecto de 
monitorização refere-se à linha de costa entre Costa de Lavos e Pedrógão. 
 
A linha de costa apresenta curvatura suave e orientação geral Norte-Nordeste. A região 
subtidal apresenta declive suave e regular, com as batimétricas dos 10 m, 20 m e 50 m 
sensivelmente paralelas à linha de costa. A zona de rebentação é extensa, delimitada 
internamente por uma ou mais dunas hidráulicas. 
 
As praias da zona em análise são do tipo exposto, isto é, encontram-se submetidas a 
uma acção contínua da ondulação, não raramente forte, resultando em sedimentos com 
baixo teor de partículas finas, elevado grau de oxigenação e inexistência de estruturas 
biológicas permanentes ou semi-permanentes no substrato. Estas praias classificam-se, 
segundo critérios sedimentológicos e de hidro-dinamismo, como sendo do tipo 
dissipativo ou num estágio próximo. 
 

9.2.2.2 Recursos haliêuticos 
 
Os levantamentos realizados, em 2005, apontam para a existência de um povoamento 
ictiofaunístico relativamente estável, no qual se incluem espécies pelágicas e gregárias, 
que podem ser capturadas em grande quantidade, mas de forma esporádica. 
 
Foram capturados exemplares de 14 espécies, conhecidas na zona e já capturadas em 
campanhas anteriores, nomeadamente pata-roxa (Scyliorhinus canicula), sardinha 
(Sardina pilchardus), biqueirão (Engraulis encrasicolus), faneca (Trisopterus luscus), 
carapau (Trachurus trachurus), salmonete (Mullus surmuletus), peixe-aranha 
(Echiichthys vipera), sarda (Scomber scombrus), caboz de areia (Pomatoschistus 
lozanoi), peixe-pau (Callionymus lyra), ruivo (Trigla lucerna), carta (Arnoglossus 
laterna), solha (Platichthys flesus) e linguado de areia (Solea lascaris). Na campanha 
efectuada, do ponto de vista numérico, sobressaiu o carapau e, do ponto de vista 
ponderal, a pata-roxa. 
 
Contrariamente a anos anteriores, as espécies capturadas em maior número foram as 
pelágicas, carapau e sardinha, sobretudo juvenis de carapau de dimensões reduzidas, o 
que confirma a importância da zona para o desenvolvimento desta espécie. Por outro 
lado, registou-se a ausência em número apreciável de juvenis de faneca, situação que se 
mantém desde 2003. 
 
O estudo da composição ictiofaunística das diferentes estações de colheita não revelou 
uma situação particular na estação próxima dos efluentes industriais – Leirosa, situação 
semelhante à registada em campanhas anteriores. 
 
A proporção entre sexos não é significativamente diferente de 1:1, conforme o cálculo 
do sex-ratio realizado para a carta (Arnoglossus laterna). Os valores dos índices 
biológicos da referida espécie, calculados para a estação de Leirosa, não foram 
diferentes dos das outras estações, podendo concluir-se que os efluentes industriais não 
influenciam estes parâmetros, não afectando o metabolismo desta espécie. Do mesmo 
modo, o estudo do regime alimentar também não revelou diferenças significativas, 
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quanto aos principais tipos de presas capturadas, entre os indivíduos da estação de 
Leirosa e as restantes estações. 
 
O estudo da variação temporal e espacial dos vários tipos de deformações observados 
também não revelou diferenças entre a estação de Leirosa e as restantes estações. A 
incidência de deformações na barbatana caudal (proposta como um bioindicador de 
vários poluentes, incluindo efluentes de fábricas de pasta de papel - Sharples & Evans, 
1996) é particularmente baixa na zona estudada. 
 
De assinalar, no entanto, que o valor global para as deformações dos exemplares, 
provenientes de toda a zona estudada, atingem 6.8%, situação que poderá resultar de 
duas causas principais - impacte directo de poluentes sobre o metabolismo do cálcio e 
acção de microparasitas. 
 
O relatório do INETI sugere que, em futuras campanhas, sejam efectuadas análises de 
grupos específicos de poluentes (metais pesados, compostos organoclorados e outros) 
em amostras biológicas de espécies bentónicas e sedentárias, recomendando a carta 
(Arnoglossus Laterna), caso esta continue a ser capturada em quantidade apreciável em 
todas as estações. 
 

9.3 Evolução da Situação Actual na Ausência de Projecto 
 
Em termos de opção zero, considera-se que os sistemas ecológicos irão manter-se de 
acordo com a situação actual. 
 

9.4 Síntese 
 
A unidade industrial, onde está prevista a implementação do projecto em análise, insere-
se num domínio ecológico de características atlânticas, com alguma influência 
mediterrânica residual e uma influência marcante edafo-climática do tipo psamo-
atlântico. 
 
Trata-se de uma área dunar bastante bem conservada, onde a espécie florestal 
dominante é o pinheiro bravo (Pinus pinaster) em povoamentos mono-específicos, 
regulares e tendencialmente mono-etários, com sub-bosque de matos. Esta área, 
designada por Mata Nacional do Urso, apresenta um interesse biológico significativo, 
decorrente do coberto vegetal diversificado, da grande estabilidade e do nível 
relativamente reduzido de perturbação. Este ecossistema está classificado como Biótopo 
CORINE C12300089 Mata do Urso, mas não foi incluído na Lista Nacional de Sítios. 
 
O valor ecológico da área directamente envolvente da unidade fabril pode considerar-se 
como sendo médio, no que se refere à formação de habitats, e de valor médio a 
reduzido, no que diz respeito à conservação da natureza. Esta classificação decorre do 
grau de perturbação que a proximidade da unidade industrial exerce sobre as 
comunidades biológicas adjacentes. 
 



 

 Estudo de Impacte Ambiental da Central Termoeléctrica a Biomassa da Figueira da Foz – Relatório 
IV-121

A unidade industrial localiza-se muito próximo da costa atlântica, que se desenvolve 
entre Figueira da Foz e São Pedro de Muel. Trata-se de uma extensa linha de areal com 
curvatura suave e orientação geral NNE e com declive suave e regular. O regime 
hidrodinâmico das praias é do tipo dissipativo, resultando em sedimentos com baixo 
teor de partículas finas, elevado grau de oxigenação e inexistência de estruturas 
biológicas permanentes ou semi-permanentes no substrato arenoso. 
 
Os levantamentos realizados, em 2005, apontam para a existência de um povoamento 
ictiofaunístico relativamente estável, no qual se incluem espécies pelágicas e gregárias, 
tendo sido capturados exemplares de 14 espécies, conhecidas na zona e já capturadas 
em campanhas anteriores. 
 
Em termos de opção zero, considera-se que os sistemas ecológicos irão manter-se de 
acordo com a situação actual. 
 
 

10. PAISAGEM 
 
10.1 Introdução 

 
A análise e caracterização da zona foi efectuada com base na Carta Militar de Portugal, 
à escala 1:25 000, na fotografia aérea e no reconhecimento do local, tendo-se para o 
efeito procedido ao estudo dos aspectos paisagísticos mais significativos da área de 
implantação do projecto e respectiva envolvente. 
 
Analisaram-se os aspectos do Relevo considerados mais importantes para a 
compreensão da paisagem - fisiografia, altimetria e declives, bem como o modo como a 
relação entre as características morfológicas e a ocupação do solo influenciam e 
caracterizam a Textura e a Qualidade Visual desta. 
 

10.2 Caracterização da Paisagem 
 

10.2.1 Relevo 
 
As instalações fabris da CELBI localizam-se na margem esquerda do rio Mondego, nas 
proximidades da povoação de Leirosa. Esta área, em contraste com o relevo recortado 
da margem direita do rio Mondego, apresenta áreas planas, onde as cotas máximas 
raramente ultrapassam os 50 m. 
 
Trata-se de uma zona com um relevo movimentado, mas pouco energético, alternando 
depressões e colinas de reduzidas dimensões. A CELBI situa-se na vertente ocidental da 
linha de cumeada de uma antiga ondulação dunar consolidada, que separa o vale da 
Vala de Leirosa da linha de costa. 
 
As principais linhas de água, Vala de Leirosa/Vala dos Moinhos e Rego do Estrumal, 
apresentam reduzida dimensão – inferior a 5 km – e correm principalmente de SE para 
NW, desaguando na costa atlântica. Alguns pequenos talvegues drenam directamente 
para o mar. 
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Observa-se uma pendente geral de Nascente para Poente, embora com algumas 
variações locais na direcção SE-NW, correspondendo as cotas mais elevadas, 
compreendidas entre 50 e 70 m, à linha de cumeada que, a Nascente, limita as duas 
bacias hidrográficas referidas e as zonas de cota mais baixa, com valor médio de 10 m, 
ao cordão dunar consolidado, que a Poente delimita a área de análise. 
 
A área de implantação apresenta uma variação altimétrica média, da ordem de 10 m, 
com os pontos mais elevados (cota média de 35 m) a Nascente e área mais baixa (cota 
média de cerca de 20 m) a Poente. 
 
Os declives predominantes apresentam valores inferiores a 5%. 

 
10.2.2 Textura e qualidade visual 

 
Em termos da tipologia de ocupação do solo, a área de implantação da unidade 
industrial e envolvente próxima apresentam as características seguintes: 
 

• Área edificada de características industriais, correspondente às instalações fabris 
da CELBI e da SOPORCEL. Trata-se de perímetros industriais que, pela sua 
dimensão volumétrica e natureza, apresentam um significado visual claramente 
identificável, que focaliza a atenção do observador colocado nos seus eixos de 
visualização; 

• Área envolvente (Norte e Sul, fundamentalmente), onde se observa extensa 
mancha de pinhal, intercalada por algumas zonas abertas (resultantes de cortes 
rasos) cobertas de herbáceas e alguns arbustos; 

• Área edificada de características urbanas, a Poente, correspondente à povoação de 
Leirosa 

 
O complexo industrial é limitado, em todo o seu perímetro, por caminhos particulares 
(propriedade da CELBI), que dão acesso aos vários pontos das instalações fabris. O 
acesso principal à unidade é efectuado a partir do IC1/EN9, pela EM 627, que também 
dá acesso à povoação de Leirosa. 
 
A zona em análise apresenta bacias visuais de muito reduzida dimensão, dadas as 
características morfológicas do relevo e o tipo de ocupação do solo, o que determina 
uma percepção bastante limitada, devido às reduzidas perspectivas e à inexistência de 
pontos de observação dominantes e acessíveis (ver Foto IV.1). 
 
A área fabril da CELBI apenas é visualizada com nitidez a partir da EM 627, que 
corresponde ao seu principal eixo de visualização clara e plena. Um outro eixo de 
visualização, mas de importância secundária, ocorre na EN 9, donde é possível observar 
as chaminés industriais desta unidade, bem como da unidade adjacente da SOPORCEL. 
 
Em termos da qualidade visual da paisagem, atribui-se uma valoração média-baixa, uma 
vulnerabilidade visual baixa e uma elevada capacidade de absorção visual das alterações 
paisagísticas que possam vir a verificar-se. 
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10.3 Evolução da Situação Actual na Ausência de Projecto 
 
Em termos de opção zero, considera-se que as características da paisagem se irão 
manter de acordo com a situação actual. 
 

10.4 Síntese 
 
O complexo industrial da CELBI insere-se numa vasta área de relevo ondulado, pouco 
energético, sem linhas panorâmicas expressas ou pontos dominantes de observação. 
Com excepção das áreas fabris (CELBI e SOPORCEL) e da área urbanizada de Leirosa, 
a envolvente é dominada por uma extensa mancha de pinhal, intercalada por zonas 
abertas, cobertas de herbáceas e arbustos. 
 
As bacias visuais são muito reduzidas, quer pela densidade arbórea do coberto vegetal, 
quer pela inexistência de pontos dominantes de observação acessíveis. Esta situação 
determina uma percepção da paisagem bastante limitada, com um único eixo de 
visualização, a EM 627, na zona de acesso directo às instalações fabris. 
 
Em termos da qualidade visual da paisagem, atribui-se uma valoração média-baixa, uma 
vulnerabilidade visual baixa e uma elevada capacidade de absorção visual das alterações 
paisagísticas que possam vir a verificar-se. 
 
Em termos de opção zero, considera-se que as características da paisagem se irão 
manter de acordo com a situação actual. 
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Foto IV.1 – Bacia visual 
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11. SÓCIO-ECONOMIA 
 
11.1 Introdução 

 
A análise das características sócio-económicas da região onde será implementado o 
projecto em análise será efectuada a dois níveis distintos: 
 

• O primeiro, mais geral, terá como referência o concelho da Figueira da Foz, onde 
está instalada a fábrica da CELBI (designada por área de intervenção) e, sempre 
que possível, as NUT - Nomenclatura de Unidades Territoriais para Fins 
Estatísticos em que estes se integram, respectivamente NUT II Centro e NUT III 
Baixo Mondego; 

• O segundo, mais detalhado, fará uma análise das freguesias que constituem o 
concelho, em particular Marinha das Ondas, onde se situa a área de intervenção. 

 
O diagnóstico da situação actual nas vertentes demográfica, sócio-económica e de 
ocupação dos solos visa apreciar os impactes do projecto e será elaborado com base nos 
instrumentos de planeamento territorial em vigor, nas informações estatísticas 
disponíveis e na visita efectuada ao local. 
 

11.2 Dinâmica Demográfica 
 

11.2.1 Caracterização regional 
 
A NUT II Centro 
 
A NUT II Centro localiza-se entre o rio Tejo e o rio Douro, sendo limitada a Oeste pelo 
Oceano Atlântico e a Este pela fronteira com Espanha, sendo constituída por 
10 NUT III (Baixo Mondego, Dão - Lafões, Baixo Vouga, Beira Interior Norte, Beira 
Interior Sul, Cova da Beira, Pinhal Interior Norte, Pinhal Interior Sul, Pinhal Litoral e 
Serra da Estrela), que se subdividem em 78 concelhos. 
 
A população da NUT II Centro decresceu a partir dos anos 60 até meados da década de 
90, embora de forma menos acentuada nos anos 70, devido à diminuição do surto 
migratório e ao regresso dos emigrantes da Europa e dos residentes das ex-colónias 
então verificados. A quebra da taxa de natalidade contribuiu para o envelhecimento 
geral da população, embora ainda prevaleçam bolsas de população relativamente jovem. 
 
No último período inter censitário registou-se um acréscimo populacional de cerca de 
3.5 % na NUT II Centro, segundo dados do Censos 2001, embora este crescimento 
tenha sido inferior ao do Continente, onde se verificou um acréscimo de cerca de 5,3%. 
Em termos relativos, registou-se um ligeiro decréscimo em relação à população do 
Continente, dado que em 1991 residia na NUT II Centro 18,4 % da população e em 
2001 essa percentagem baixou para 18,0 %. 
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A variação populacional não tem sido uniforme em toda a região, pois enquanto o litoral 
experimentou um crescimento populacional moderado, o interior registou um declínio 
de maior ou menor intensidade; os 11 concelhos mais populosos da NUT II Centro 
(população superior a 40 000 habitantes) situam-se no litoral, concentrando cerca de 
46 % da respectiva população. A densidade populacional, da NUT II Centro é bastante 
inferior ao valor médio do Continente (75,2 hab./km2 no Centro e 111,1 hab./km2 no 
Continente, em 2001). 
 
A NUT III Baixo Mondego 
 
A NUT III Baixo Mondego, onde se localiza a área de intervenção, é constituída por 8 
concelhos: Cantanhede, Coimbra, Condeixa-a-Nova, Figueira da Foz, Mira, Montemor-
o-Velho, Penacova e Soure. 
 
O Quadro IV.23 apresenta a evolução da população dos concelhos do Baixo Mondego a 
partir de 1981, bem como as densidades populacionais, reportadas a 2001. 

 
 

Quadro IV.23 – Evolução da população residente 
 

Região Área 
(km²) 1981 1991 2001 

Variação 
(%)  

91/2001 

Dens. pop. 
(hab./km²) 

2001 
Cantanhede 392,8 38 717 37 140 37 910 +2,1   96,5 
Coimbra 316,8 138 930 139 052 148 443 +6,7 468,6 
Condeixa-a-Nova 141,2 13 257 13 027 15 340 +17,7 108,6 
Figueira da Foz 379,4 58 559 61 555 62 601  +1,7 165,1 
Mira 122,0 13 299 13 257 12 872 -2,9 105,5 
Montemor-o-Velho 228,6 27 274 26 375 25 478 -3,4 111,4 
Penacova 217,7 17 351 16 748 16 725 -0,1   76,8 
Soure 263,9 22 570 21 704 20 940 -3,5   79,3 
Baixo Mondego 2 062,4 329 957 328 858 340 309 +3,5 165,0 
NUT II Centro 23 668,2 1 763 119 1 721 650  1 782 178 +3,5   75,2 
Portugal 91 906,0 9 852 841 9 867 147 10 356 117 +5,0 112,3 

Fonte: INE, Recenseamento Geral da População 
 
A evolução demográfica na NUT III Baixo Mondego tem sido relativamente mais 
favorável do que a registada a nível da NUT II Centro. Assim, o decréscimo 
populacional, que se verificou a nível global na década de 60/70, foi muito mais 
acentuado no interior do que no litoral (-3% na NUT III Baixo Mondego e -12% na 
NUT II Centro), dado que a população foi sendo gradualmente atraída para o litoral, 
onde a industrialização proporcionava melhores condições de vida. 
 
No período 1981/91, a população da NUT III Baixo Mondego registou um decréscimo 
reduzido (-0,33%), mantendo-se como uma das áreas menos penalizadas pelos efeitos 
da repulsão demográfica verificada na NUT II Centro (-2,4%), sobretudo devido ao 
crescimento verificado no concelho da Figueira da Foz (+5,1%). No último período 
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inter-censitário, as regiões em análise registaram a mesma taxa de crescimento 
demográfico (+3,5%), verificando-se os maiores acréscimos nos concelhos de 
Condeixa-a-Nova e Coimbra, seguidos de Cantanhede e Figueira da Foz, registando os 
restantes concelhos um decréscimo mais ou menos acentuado. 
 
Em termos de densidade populacional, a NUT III Baixo Mondego apresenta um valor 
muito superior à média do país e duas vezes superior à da NUT II Centro. O concelho 
da Figueira da Foz apresenta uma das densidades populacionais mais elevadas da 
NUT III Baixo Mondego, a seguir ao concelho de Coimbra, que exerce funções de 
capital regional. 
 
O valor médio da taxa de analfabetismo na NUT III Baixo Mondego, reportada a 2001 e 
1991 (entre parênteses) é de 9,4% (11,2%), com a seguinte distribuição a nível dos 
concelhos: Coimbra – 6,4% (7,1%), Figueira da Foz – 10,2% (11,7%), Mira – 10,4% 
(12,9%), Cantanhede – 11,0% (13,5%), Penacova – 11,4% (13,8%), Condeixa-a-Nova – 
11,8% (14,6%), Montemor-o-Velho – 13,6% (17,2%) e Soure – 16,9% (20,1%). 
 

 
11.2.2 Caracterização local 

 
O concelho da Figueira da Foz situa-se no litoral, confrontando a Poente com o Oceano 
Atlântico, a Norte com o concelho de Cantanhede, a Nascente com os concelhos de 
Montemor-o-Velho e Soure, e a Sul com o concelho de Pombal, pertencente à NUT III 
Pinhal Litoral.  
 
Em 2001, a sua população representava cerca de 3,5% da população residente na 
NUT II Centro, distribuída por uma área correspondente a cerca de 1,6% da área total 
da região. 
 
O Quadro IV.24 apresenta a evolução populacional das freguesias que constituem o 
concelho da Figueira da Foz, a partir de 1981, e as respectivas densidades populacionais 
reportadas a 2001 (Fig. IV.17). Verifica-se que o concelho da Figueira da Foz é o 
segundo mais densamente povoado da NUT III Baixo Mondego, a seguir a Coimbra, 
que ocupa funções de capital regional. A sua densidade populacional é relativamente 
elevada (165,1 hab/km2), embora muito diversa ao longo da sua superfície. 
 
Em 2001, cerca de 17,3% da população residente concentrava-se em S. Julião da 
Figueira da Foz, conferindo a esta freguesia uma densidade demográfica de 
2788,6 hab./km2, valor muito superior à densidade média registada no concelho. No 
extremo oposto, situava-se a freguesia do Bom Sucesso, com uma densidade 
demográfica de 33,3 hab/km2. No mesmo ano, a freguesia de Marinha das Ondas, onde 
se situam as instalações da CELBI, registava uma densidade demográfica média de 
cerca de 118,2 hab/km2. 
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Quadro IV.24 – Evolução populacional do concelho da Figueira da Foz 
 

População residente Freguesia 
1981 1991 2001 

Área 
(km2) 

(hab/km2) 
2001 

Alhadas 5 922 5 419 4 069 28,8 141,3 
Alqueidão 2 207 2 110 1 963 21,7 90,6 
Bom Sucesso - 2 288 2 006 60,3 33,3 
Borda do Campo - 1 049 953 9,9 96,1 
Brenha 766 850 951 6,0 159,9 
Buarcos 7 007 8 007 8 051 13,9 579,8 
Ferreira-a-Nova 2 979 1 603 1 678 12,9 130,2 
Lavos 6 016 4 132 4 171 35,2 118,4 
Maiorca 3 337 2 825 3 006 24,0 125,4 
Marinha das Ondas 2 951 3 296 3 241 27,4 118,2 
Paião 3 090 1 995 2 404 19,3 124,7 
Quiaios 5 563 2 913 3 118 46,5 67,0 
Santana - 1 413 1 146 16,0 71,4 
S. Julião Figueira da Foz 12 665 12 307 10 848 3,9 2 788,6 
São Pedro - 2 530 2 705 7,0 386,3 
Tavarede 3 321 5 562 7 722 10,7 720,1 
Vila Verde 2 735 3 256 3 193 24,9 128,4 
Moinhos da Gândara* - - 1 376 10,8 127,8 
Figueira da Foz 58 559 61 555 62 601 379,2 165,1 
Fonte: INE, Recenseamento Geral da População 

* Moinhos da Gândara resultou da divisão da freguesia de Alhadas 
 
O Quadro IV.25 apresenta a evolução da distribuição da população por grupos etários. 

 
Quadro IV.25 – Distribuição da população por grupos etários 

 
Estrutura Etária 

0 - 14 15 - 24 25 - 64 65 ou mais 
Zona 

Geográfica 
1991 2001 1991 2001 1991 2001 1991 2001 

Figueira da Foz 17,9 13,6 15,0 13,2 51,6 53,7 15,5 19,5 
Baixo Mondego 17,9 13,7 15,7 13,9 51,2 53,7 15,2 18,7 
NUT II Centro 19,1 15,0 15,3 13,8 49,0 51,7 16,6 19,6 
Continente 19,7 15,8 16,3 14,2 50,3 53,5 13,7 16,5 

Fonte: INE, Recenseamento Geral da População 
 
A comparação dos valores apresentados evidencia o envelhecimento da população, mais 
acentuado na Região Centro do que a nível global do país, embora ainda prevaleçam 
algumas bolsas de população relativamente jovem. 
 
O Quadro IV.26 apresenta alguns indicadores demográficos, reportados a 2004, para o 
concelho da Figueira da Foz, que permitem confirmar a tendência verificada a nível do 
envelhecimento geral da população, designadamente as taxas de natalidade e 
mortalidade, os excedentes de vidas e os índices de envelhecimento. 
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Quadro IV.26 – Indicadores demográficos em 2004 
 

Zona Geográfica Taxa Bruta de 
Natalidade (%0) 

Taxa Bruta de 
Mortalidade (%0)

Excedentes de 
Vidas (%0) 

I Envelhecimento 
(%) 

Figueira da Foz 10,1 12,4 -2,3 146,3 
Baixo Mondego 9,0 10,7 -1,7 144,1 
NUT II Centro 9,2 11,1 -1,9 138,2 
Continente 10,3 9,7 +0,6 111,2 
Fonte: INE, Recenseamento Geral da População 

 
O concelho da Figueira da Foz apresenta um excedente de vidas negativo, apesar do 
crescimento populacional verificado no último período inter-censitário. Este acréscimo 
populacional terá resultado em grande parte, à semelhança do que acontece em todo o 
país, do surto migratório que se tem vindo a verificar nos últimos anos, proveniente 
sobretudo dos países de Leste, do Brasil e dos países africanos de expressão portuguesa. 
 
O Quadro IV.27 apresenta os níveis de instrução da população do concelho da Figueira 
da Foz, relativos a 2001. 

 
Quadro IV.27 – Nível de ensino atingido pela população em 2001 (%) 

 
Básico Zona 

Geográfica Nenhum 
1º ciclo 2º ciclo 3º ciclo 

Secund. Médio Superior Taxa 
Analfab. 

Figueira da Foz 14,2 34,8 11,8 11,1 16,6 0,7 10,6 10,2 

Baixo Mondego 13,8 34,2 11,0 10,0 15,1 0,8 15,0 9,4 
NUT II Centro 15,5 38,2 12,3 10,3 13,3 0,6 9,7 10,2 
Continente 14,2 35,0 12,5 10,8 15,8 0,8 10,9 8,9 

Fonte: INE, Recenseamento Geral da População 
 
Verifica-se que a taxa de analfabetismo no concelho da Figueira da Foz é equivalente à 
registada na NUT II Centro, sendo superior aos valores médios do Baixo Mondego e do 
Continente. Relativamente aos outros graus de ensino, nomeadamente ensino médio e 
ensino superior, o concelho apresenta uma situação mais desfavorável do que a 
registada a nível da NUT III e do Continente, mas superior à da NUT II Centro. 
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11.3 Estrutura Sócio-económica 
 
11.3.1 Caracterização regional 

 
O Quadro IV.28 apresenta as taxas de actividade e de desemprego nos concelhos que 
constituem a NUT III Baixo Mondego, reportadas a 1991 e 2001. 

 
Quadro IV.28 – Indicadores de Emprego 

 
Taxa de actividade (%) Taxa de desemprego (%) Região 

1991 2001 1991 2001 
Cantanhede 46,2 45,0 3,5 5,8 
Coimbra 47,0 49,9 6,2 6,1 
Condeixa-a-Nova 40,4 45,7 5,1 5,5 
Figueira da Foz 42,3 45,7 7,7 7,4 
Mira 47,1 43,7 4,6 8,0 
Montemor-o-Velho 40,6 43,6 6,0 7,4 
Penacova 38,7 43,8 4,2 5,3 
Soure 36,4 40,5 5,2 6,5 
Baixo Mondego 44,1 46,8 5,9 5,7 
NUT II Centro 41,6 45,5 5,0 6,9 
Continente 44,9 48,4 6,1 6,4 

Fonte: INE, Recenseamento Geral da População 
 
As taxas médias de actividade na NUT III Baixo Mondego, nos anos em análise, 
situavam-se entre os valores médios da Região e os valores médios do Continente, 
enquanto as taxas de desemprego eram inferiores ao valor médio do Continente. Em 
2001, o concelho da Figueira da Foz apresentava uma taxa de actividade média e uma 
das taxas de desemprego mais altas a nível da NUT III. 
 
O tecido industrial da NUT II Centro caracteriza-se pelo domínio das PME e por uma 
grande diversificação sectorial, com predomínio das indústrias de minerais não 
metálicos, metalomecânica ligeira, material de transporte (montagem de automóveis), 
indústrias químicas, têxteis, indústrias da celulose e da madeira. 
 
No sector primário, a produção agro-florestal e pecuária tem um peso significativo, com 
destaque para a produção florestal, leiteira e vinícola (região demarcada do Dão). A 
pesca, concentrada nos portos de Aveiro e Figueira da Foz, sofreu um declínio 
acentuado, devido à recessão da pesca longínqua. A aquicultura, embora insuficiente 
para compensar a quebra verificada no sector das pescas, tem vindo a crescer, 
apresentando potencialidades, nas vertentes marítima e de água doce. 
 
O Quadro IV.29 apresenta a distribuição da população pelos sectores de actividade 
económica, em 1991 e 2001, na NUT III Baixo Mondego. 
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Quadro IV.29 – Actividade económica (%) em 1991 e 2001 
 

Primário Secundário Terciário Região 

1991 2001 1991 2001 1991 2001 
Cantanhede 35,7 13,1 25,6 35,0 38,7 52,0 
Coimbra   2,4 1,0 26,3 21,4 71,3 77,6 
Condeixa-a-Nova 12,0 2,2 34,9 28,0 53,1 69,8 
Figueira da Foz 13,0 5,2 36,8 36,8 50,2 58,0 
Mira 39,8 13,1 26,0 33,7 34,2 53,2 
Montemor-o-Velho 21,9 9,9 34,6 34,4 43,5 55,7 
Penacova 23,1 8,6 40,2 37,2 36,7 54,2 
Soure 16,1 4,4 33,8 32,5 50,1 63,1 
Baixo Mondego 13,4 4,7 30,0 28,5 56,6 66,8 
NUT II Centro 17,1 6,7 38,8 38,7 44,2 54,5 
Continente 10,5 4,8 38,5 35,5 51,0 59,6 

Fonte: INE, Recenseamento Geral da População 
 
O padrão de evolução sectorial dos activos, a partir de 1960, tem sido marcado pela 
perda de efectivos no sector primário e por um reforço significativo dos restantes 
sectores. O decréscimo do número de activos ocupados na agricultura tem sido 
compensado pelo desenvolvimento da actividade industrial, localizada sobretudo no 
litoral, que tem contribuído para uma relativa estabilização dos efectivos demográficos. 
 
A repartição dos activos varia muito de concelho para concelho, coexistindo concelhos 
onde o sector rural é bastante significativo, como Mira, Cantanhede e Montemor-o-
-Velho, com outros onde o sector primário não tem expressão, como Coimbra. 
 

11.3.2 Caracterização local 
 
Em 2001, a taxa de actividade no concelho da Figueira da Foz era de 45,7%, 
representando a população activa cerca de 17,9% dos activos do Baixo Mondego e cerca 
de 2,7% dos activos da NUT II Centro. 
 
O concelho da Figueira da Foz, em 2001, apresentava uma taxa de desemprego de valor 
superior aos registados na NUT III Baixo Mondego, na NUT II Centro e no Continente. 
Esta taxa global de desemprego (7,4%) deve-se, em grande parte, ao desemprego 
feminino (10,4%) e aos desempregados à procura de novo emprego (cerca de 77% dos 
desempregados). 
 
A Figura IV.18 apresenta a evolução da repartição da população por sector de 
actividade, em 1991 e 2001. 
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Figura IV.18 – Repartição da população por sector de actividade (%) 
 

Fonte: INE, Recenseamento Geral da População 
 
O Quadro IV.30 apresenta a distribuição das sociedades sedeadas no concelho. 

 
Quadro IV.30 – Sociedades sedeadas no Concelho da Figueira da Foz, 

segundo a CAE – Rev. 2, em 32/12/2004 
 

Sectores de Actividade Nº Empresas Pessoal * 
Agricultura e Pesca 49 346 
Industrias Extractivas 6 70 
Industrias Transformadoras 166 5 035 
Electricidade, Gás e Água 3 121 
Construção 242 2 246 
Comércio 579 2 313 
Alojamento e Restauração 175 684 
Transportes e Comunicações 191 741 
Actividades Financeiras 4 37 
Actividades Imobiliárias e Serviços às Empresas 247 1 445 
Outras Actividades 139 1 281 
Total 1 801 14 319 

Fonte: Anuário Estatístico da Região Centro, 2004 
* Dados referentes a 31/12/2003 
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Sector Primário 
 
As principais culturas agrícolas são do tipo temporário, sobretudo forrageiras, que 
ocupam cerca de 40% da superfície agrícola, em consequência do desenvolvimento do 
sector pecuário, especialmente da criação de vacas leiteiras, muito significativo a nível 
concelhio. Seguem-se as culturas hortícolas, o arroz, o milho e a vinha. 
 
As explorações agrícolas são, em geral, de pequena dimensão (cerca de 2 ha) e 
desenvolvem-se com um carácter complementar da restante actividade económica. O 
predomínio de uma urbanização de tipo difuso, que geralmente acompanha as áreas 
industrializadas, permite a articulação entre o trabalho industrial e a agricultura a tempo 
parcial, sobretudo nas freguesias rurais do concelho. 
 
O concelho da Figueira da Foz está englobado no Aproveitamento Hidroagrícola do 
Baixo Mondego, cujo perímetro potencial de rega se desenvolve ao longo do vale 
principal e dos vales secundários do Rio Mondego, em conjunto com os concelhos de 
Coimbra, Montemor-o-Velho e Soure. De acordo com o Plano da Bacia Hidrográfica do 
Mondego, a área regada no território concelhio é de 691 ha, estando as culturas de 
milho e de arroz directamente ligadas ao referido sistema. 
 
Na área florestal predomina o pinheiro bravo, seguido do eucalipto, em escala mais 
reduzida, mas tendencialmente crescente. 
 
Na freguesia de Marinha das Ondas, a SAU – Superfície Agrícola Utilizada, é de 290 ha 
e a população agrícola de 451 indivíduos (Recenseamento Geral da Agricultura - 1999). 
 
A pesca é uma actividade relativamente importante no contexto da economia local, 
tendo sido descarregadas no porto da Figueira da Foz, em 2004, 9 788 t de peixe, no 
valor de 11 182 milhares de euros, que corresponde (em peso) a cerca de 24% da pesca 
descarregada na NUT II Centro e a cerca de 7% do quantitativo global do país. No 
mesmo ano, existiam 994 pescadores, dos quais 988 de águas marítimas. 
 
A actividade salineira, outrora significativa no concelho, tem uma expressão muito 
reduzida na actualidade. As antigas salinas foram parcialmente reconvertidas, utilizadas 
actualmente para aquicultura, que apresenta potencialidades nas vertentes marítima e de 
água doce. 
 
A extracção de produtos minerais assume uma importância significativa no concelho, 
nomeadamente de areias para a construção civil (nas praias de orla marítima junto à 
Figueira da Foz, em Quiaios e Murtinheira), para a indústria vidreira (Alhadas) e para as 
indústrias de argilas (Alhadas) e de calcários (Buarcos, Quiaios, Feteira e Centieira). 
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Sector Secundário 
 
Relativamente à actividade no sector secundário, o concelho da Figueira da Foz é 
largamente dominado pela indústria transformadora, que ali se instalou no final dos 
anos sessenta, nomeadamente as indústrias de pasta de papel, química, têxteis e 
vestuário. 
 
A estrutura industrial, anteriormente existente, sofreu alterações significativas, não só 
devido ao abandono progressivo das cimenteiras e à crise verificada no sector vidreiro 
(actualmente em recuperação), como também pela instalação de algumas unidades no 
sector das confecções e, sobretudo, pela implementação de 2 unidades de pasta de papel. 
 
As actividades do sector secundário mais relevantes no concelho da Figueira da Foz são 
apresentadas na Figura IV.19. 

 
Figura IV.19 – Sociedades da indústria transformadora no concelho da Figueira da Foz, 

segundo a CAE-Rev.2.1, 31/12/2004 

 
Fonte: INE, Recenseamento Geral da População 

 
Relativamente à distribuição espacial dos estabelecimentos, verifica-se que estes se 
localizam maioritariamente no tecido urbano da Figueira da Foz, sobretudo as unidades 
de menores dimensões, pertencentes ao sector têxtil, da madeira e da cortiça, e as 
metalomecânicas. As unidades de produção de pasta de papel e papel, SOPORCEL e 
CELBI, de grandes dimensões, situam-se no extremo Sudoeste do concelho. 
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Sector Terciário 
 
No sector terciário predomina a actividade turística, os serviços prestados à comunidade 
e o comércio, sobretudo na área da alimentar, restaurantes e cafés. 
 
A actividade turística assume especial importância nos meses de Verão, dado que o 
concelho da Figueira da Foz tem um potencial turístico elevado, associado à época 
balnear e aos recursos naturais e paisagísticos, dispondo de diversos equipamentos e 
infra-estruturas hoteleiras (a capacidade de alojamento, reportada a 2004, é de 2 194 
lugares com uma taxa de ocupação de 25,9% e uma estadia média de 2,2 noites por 
hóspede) e de actividades de animação cultural e recreativa, casino e outras. 
 
A Figueira da Foz está integrada na Região de Turismo da Costa da Prata, que inclui 
toda a zona costeira desde Ovar a Torres Vedras, englobando o pólo de 
desenvolvimento turístico da Figueira da Foz / Buarcos / Serra da Boa Viagem. Trata-se 
de uma área com características homogéneas (aspectos morfológicos, geográficos, 
ecológicos, etnográficos e culturais), para a qual se encontram definidas orientações 
gerais para o aproveitamento e desenvolvimento turístico. 
 

11.4 Urbanização e Povoamento 
 
A estrutura de povoamento tem sofrido diversas alterações desde os anos setenta, como 
consequência da industrialização e do progressivo abandono dos campos. Assim, 
enquanto as principais aglomerações do litoral têm vindo a registar um crescimento 
importante, directamente ligado ao crescimento da indústria, nas regiões do interior 
predomina o povoamento disperso, baseado nas explorações agrícolas familiares de 
pequenas dimensões. 
 
O crescimento suburbano tem-se organizado radialmente com base na rede viária, em 
particular na rede regional (EN 109, EN 111 e EM 600), que constitui o principal meio 
de acesso ao centro urbano e, simultaneamente, às empresas comerciais e industriais. 
 
O PDM define diversos sistemas e sub-sistemas de povoamento, nomeadamente: 
 

− Sub-sistema Figueira da Foz / Buarcos /Tavarede 

− Sub-sistema Cova / Gala 

− Sub-sistema Salmanha / Vila Verde 

− Sub-sistema de Brenha 

− Sistema de Paião 

− Sistema de Marinha das Ondas 

− Sistema de Alqueidão 

− Sistema de Santana 

− Sistema de Maiorca 

− Sistema do Bom Sucesso 



 

 Estudo de Impacte Ambiental da Central Termoeléctrica a Biomassa da Figueira da Foz – Relatório 
IV-137

As instalações da CELBI situam-se no Sistema de Marinha das Ondas, que engloba os 
lugares de Sampaio, Matos e Marinha das Ondas e apresenta uma morfologia de 
povoamento disperso ordenado linear, destacando-se Marinha das Ondas, classificada 
como aglomerado urbano secundário. 
 
A freguesia de Marinha das Ondas, onde se situa a área de intervenção, encontra-se 
classificada, segundo a Tipologia das Áreas Urbanas (INE), como Área Medianamente 
Urbana. 
 

11.5 Equipamentos Colectivos 
 
As funções centrais, a nível da NUT II Baixo Mondego, encontram-se concentradas na 
capital regional Coimbra, que acumula diversas funções e equipamentos, sobretudo nos 
sectores da saúde e do ensino, cuja área de influência se estende a toda a NUT II Centro.  
 
A situação no concelho da Figueira da Foz, a nível de equipamentos colectivos, é 
satisfatória no contexto regional, quer em termos da tipologia e capacidade dos 
equipamentos, quer da sua distribuição espacial, dispondo designadamente de hospital 
distrital (Gala) e de ensino superior (Universidade Internacional da Figueira da Foz e 
Universidade Católica (Economia, Gestão de Empresas, Direito e Engenharia 
Industrial), para além de importantes equipamentos e serviços, do sector público e 
privado, relacionados com o porto de mar (vocacionado para a movimentação de 
produtos das indústrias da celulose e da madeira) e com a actividade turística. 
 
O concelho foi classificada como centro supra-local (nível 4), ou seja, como centro que 
serve um conjunto de concelhos, concretamente Montemor-o-Velho, Soure e Mira, de 
acordo com um estudo citado no respectivo PDM (Estruturas e Níveis de Equipamentos 
do Sistema Urbano – GEPAT, Junho 86, em que se procedeu a uma análise da 
hierarquia do sistema urbano do país, com base nos níveis de equipamentos existentes). 
 

11.6 Infra-estruturas 
 
No concelho da Figueira da Foz, segundo dados do Recenseamento Geral da População 
de 2001, cerca de 98,5% dos residentes dispõem de electricidade, 97,7% dispõem de 
água canalizada (82,6% proveniente de rede pública e 15,1% de rede particular) e 
91,0% dispõem de sistema de esgotos (46,2% de rede pública de esgotos e 44,8% de 
sistema particular de esgotos). 
 
Estes níveis de atendimento, de um modo geral, são equivalentes aos registados no 
Baixo Mondego, e ligeiramente superiores no que se refere aos sistemas de esgotos. 
Nesta sub-região cerca de 98,5% dos residentes dispõem de electricidade, 98,0% de 
água canalizada (88,5% proveniente de rede pública e 9,5% de rede particular) e 89,0% 
de sistema de esgotos (44,3% de rede pública de esgotos e 44,7% de sistema particular 
de esgotos). 
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Abastecimento de Água 
 
O abastecimento de água ao concelho da Figueira da Foz, concessionado à empresa 
Águas da Figueira S.A, cobre a totalidade do território, sendo efectuado a partir de dois 
sistemas independentes, Norte e Sul, separados geograficamente pelo rio Mondego. 
 
O sistema Norte urbano é abastecido a partir da ETA de Vila Verde, mantendo-se em 
paralelo parte do antigo sistema de abastecimento desactivado (captações de Lagoa das 
Braças, Fonte Quente e Vale de Sampaio), enquanto o sistema Norte rural é abastecido 
pela ETA de Braças. O sistema Sul é abastecido pela captação da mata da Costa de 
Lavos, que também dispõe de uma ETA. 
 
Estão em curso obras de alteração do sistema de abastecimento de água ao concelho, 
que deverão ficar concluídas em 2007, de forma a que este passe a ser feito em 
exclusivo a partir da ETA de Vila Verde, mantendo-se em funcionamento as captações 
de Lagoa das Braças, Fonte Quente e Vale de Sampaio. 
 
Saneamento 
 
De acordo com os dados publicados pelo INE, cerca de 91,0% da população do 
concelho da Figueira da Foz dispõe de sistema de esgotos, entre rede pública e sistemas 
particulares. A percentagem de população servida por tratamento de águas residuais é 
de cerca de 80%, estando em curso a extensão da rede de forma a abranger cerca de 
95% da população.  
 
O sistema de saneamento básico do concelho está concessionado à empresa Águas da 
Figueira S.A, existindo diversas ETAR em funcionamento, designadamente em 
Marinha das Ondas, S. Pedro, Brenha, Alqueidão, Praia de Quiaios, Alhadas, S. Amaro 
da Bouça, Maiorca, Lavos, Costa de Lavos, Figueira da Foz, Bom Sucesso e Borda do 
Campo, encontrando-se a ETAR de Santana em fase de construção. As ETAR de 
Brenha e Alqueidão vão ser reformuladas. Nas freguesias rurais, não servidas pelas 
ETAR existentes, a população dispõe de fossas sépticas. 
 
Resíduos 
 
A recolha de resíduos urbanos é extensiva a todo o concelho, sendo realizada 
diariamente, na cidade da Figueira da Foz e na maioria das povoações, e de dois em dois 
dias nos lugares de pequenas dimensões, pela empresa NOVAFLEX – Técnicas do 
Meio Ambiente, S.A., concessionária deste serviço até 2013. Os resíduos urbanos são 
depositados no aterro sanitário do Baixo Mondego, explorado pela ERSUC, localizado 
na freguesia de Lavos. 
 
A recolha selectiva também é extensiva a todo o concelho, existindo diversos ecopontos 
e vidrões para esse efeito, da responsabilidade da ERSUC, que procede à respectiva 
recolha, triagem e encaminhamento para destino final adequado. 
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Relativamente aos resíduos industriais, os maiores quantitativos são produzidos pela 
CELBI e pela SOPORCEL, em que uma parte é depositada nos respectivos aterros 
controlados, construídos de acordo com as normas de protecção ambiental definidas na 
legislação vigente e os restantes são enviados para operadores devidamente autorizados/ 
licenciados. 
 

11.7 Acessibilidade e Tráfego 
 
O rio Mondego divide o território concelhio em duas zonas com características 
morfológicas e de povoamento distintas, constituindo a sua travessia rodoviária uma 
limitação junto à cidade da Figueira da Foz, que obriga à convergência nesse ponto dos 
principais eixos rodoviários, pelo que o concelho apresenta uma rede viária de estrutura 
radial com origem na cidade. 
 
Um dos factores que tem contribuído para que o desenvolvimento do concelho seja 
relativamente mais lento, do que o verificado noutras regiões litorais, é a sua localização 
desfavorável, face aos corredores rodoviário e aéreo principais, para além de que não 
existe praticamente rede urbana intermédia, entre o concelho e os centros regionais mais 
importantes, que potencie significativamente a polarização deste centro. 
 

11.7.1 Rede rodoviária 
 
A Fig. IV.20 apresenta a rede rodoviária, existente e prevista, para o concelho da 
Figueira da Foz, de acordo com o Plano Rodoviário Nacional. 
 
O Plano Rodoviário Nacional 2000 foi aprovado com a publicação do Decreto-Lei 
n.º 222/98, de 17 de Julho, e alterado por apreciação parlamentar pela Lei n.º 98/99, de 
26 de Julho, tendo revogado e substituído o Decreto-Lei n.º 380/85, de 26 de Setembro, 
que aprovou o Plano Rodoviário Nacional 85. 
 
A rede rodoviária nacional é constituída pela Rede Nacional Fundamental e pela Rede 
Nacional Complementar, sumariamente caracterizadas por: 

 
• Rede Nacional Fundamental – integra os itinerários principais (IP), que são as 

vias de maior interesse nacional e que asseguram a ligação entre os centros 
urbanos com influência supra-distrital e destes com os principais portos, 
aeroportos e fronteiras. 

• Rede Nacional Complementar – constituída pelos itinerários complementares 
(IC) e pelas estradas nacionais (EN), assegura a ligação entre a rede nacional 
fundamental e os centros urbanos de influência concelhia ou supra-concelhia, mas 
infra-distrital. Os itinerários complementares são as vias que, no contexto do plano 
rodoviário nacional, estabelecem as ligações de maior interesse regional, bem 
como as principais vias envolventes e de acesso às áreas metropolitanas de Lisboa 
e Porto. 
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Existe ainda uma Rede Nacional de Auto-estradas, formada pelos elementos da rede 
rodoviária nacional, especificamente projectados e construídos para o tráfego 
motorizado, que não servem as propriedades limítrofes e que reúnem um conjunto de 
características técnicas específicas. 
 
O concelho da Figueira da Foz está enquadrado na malha viária constituída pelos 
seguintes eixos principais: 
 
• Rede Fundamental 

− IP3 – Vila Verde da Raia / Figueira da Foz (Vila Verde da Raia – Vila Real – 
Lamego – Viseu – Coimbra – Figueira da Foz). 

 
• Rede Complementar 

− IC1 – Valença / Guia (Valença – Viana do Castelo – Póvoa de Varzim – Porto – 
Espinho – Ovar – Aveiro - Figueira da Foz - Leiria - Caldas da Rainha - Torres 
Vedras – Lisboa – Marateca – Alcácer do Sal – Grândola – Ourique – Guia (IC 4). 

− IC8 – Figueira da Foz / Castelo Branco (Figueira da Foz (IC 1) – Pombal – 
Figueiró dos Vinhos –Pedrógão Grande – Sertã – Proença-a-Nova – Castelo 
Branco (IP 2). 

 
• Outras Estradas 

As restantes estradas nacionais, integradas na rede municipal, são as seguintes: 
 

− EN 109-8 (Figueira da Foz - Cabo Mondego), parcialmente integrada na estrutura 
urbana; 

− EN 111-2 (Caceira de Cima - Vila Verde) 

− EN 341 (Paião – Amieira) 

− EN 347 (Alhadas (EN 111) - Casal dos Santos) 
 
existindo, ainda, diversas estradas e caminhos municipais. 
 

11.7.2 Rede ferroviária 
 
No concelho da Figueira da Foz assinala-se a existência de três linhas da rede de 
caminho de ferro (cf. Fig. IV.20), nomeadamente: 
 
− A linha do Oeste, que liga Figueira da Foz a Lisboa (Cacém), servindo o litoral 

Oeste. 
− O ramal de Alfarelos, através do qual se efectuam as principais circulações Figueira 

da Foz-Coimbra, servindo as estações de Fontela e Figueira da Foz, e os apeadeiros 
de Lavos e Fontela A. 

− O ramal da Pampilhosa, que liga a linha do Norte (Lisboa-Porto) à Figueira da Foz, 
servindo a estação de Santana - Ferreira-a-Nova e os apeadeiros de Costeira, Alhadas 
e Maiorca. 
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A CELBI dispõe de um ramal ferroviário, o qual foi utilizado no ano de 2006 por 
574 composições de transporte de rolaria de eucalipto. 
 

11.7.3 Tráfego 
 
O tráfego originado pelas instalações da CELBI, em 2006, foi de 60 000 veículos 
ligeiros e 45 630 veículos pesados, estes últimos afectos ao transporte de madeira, de 
pasta e de mercadorias diversas. 
 
O Quadro IV.31 apresenta os valores de tráfego médio diário registados na envolvente 
da CELBI, apresentando-se na Fig. IV.21 a localização dos postos de contagem de 
tráfego. 

 
Quadro IV.31 – Tráfego Médio Diário (2005) 

 
Posto 409 O/CD 

IC 1 (EN 109) / km 117,4 
Posto A 029/A 

IC 1 (EN 109) / km 123,5 Designação 
Diurno Nocturno Anual Diurno Nocturno Anual 

Velocípedes 126 10 136 0 0 0 
Ligeiros 
Ligeiros de mercadorias 

11 313 
413 

1 586 
37 

12 899 
450 

 9 753 
780 

1 623 
94 

11 376 
874 

Ligeiros 11 726 1 623 13 349 10 533 1 717 12 250 
Pesados de mercadorias 
Autocarros 
Tractores agrícolas 

 1 928 
65 
14 

265 
7 
1 

  2 193 
72 
15 

 1 353 
74 

0 

325 
15 

0 

 1 678 
90 

0 
Pesados  2 007    273   2 280  1 427 340  1 768 
Não classificados - -  53 8 62 
Total 13 859 1 906 15 765 12 013  2 065 14 080 

Fonte: Estradas de Portugal, E.P.E 
 

11.7.4 Porto comercial 
 
O porto da Figueira da Foz ocupa o primeiro lugar no movimento dos produtos da 
indústria da celulose, não só no sistema de portos do Norte, mas também no conjunto 
dos portos nacionais, sendo a sua principal actividade a exportação destes produtos. 
 
No ano de 2003, foi iniciada a utilização do ramal de caminho-de-ferro para receber 
pasta de papel e contentores com destino à exportação por via marítima. 
 
O seu “hinterland” é limitado pelas linhas Leiria/Castelo Branco, a Sul, e 
Cantanhede/Covilhã, a Norte, concentrando-se as suas principais potencialidades no 
triângulo constituído por Leiria/Figueira da Foz/Coimbra. 
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11.8 Evolução da Situação de Referência sem Projecto 
 
O concelho da Figueira da Foz tem registado nas últimas décadas um crescimento 
demográfico e um desenvolvimento sócio-económico superior à média da respectiva 
Região, não apenas devido à situação geográfica, mas sobretudo pelo desenvolvimento 
económico, resultante das actividades turísticas e industriais. 
 
Na ausência de projecto, é expectável que o desenvolvimento económico e social do 
concelho se mantenha ao ritmo actual. No entanto, é desejável que esta situação evolua 
a nível da qualidade de vida das populações, considerando-se a melhoria da qualidade 
ambiental fundamental para essa evolução. 
 

11.9 Síntese 
 
A unidade industrial da CELBI localiza-se na freguesia de Marinha das Ondas, 
concelho da Figueira da Foz, inserido na NUT III Baixo Mondego da NUT II Centro. 
 
O concelho da Figueira da Foz, de acordo com dados do CENSOS 2001, tem 62 601 
habitantes. Em termos de densidade populacional (165,1 hab./km2) apresenta um dos 
valores mais elevados da NUT III Baixo Mondego, a seguir a Coimbra. 
 
Do ponto de vista da actividade económica, em 2001, predominava o sector terciário 
(58,0%), seguido pelo sector secundário (36,8%), enquanto que o sector primário 
apresentava um dos valores mais baixos (5,2%) da NUT III Baixo Mondego. A taxa de 
actividade, no mesmo ano, era de 45,7% e a taxa de desemprego de 7,4%, sendo esta 
última superior à média regional. 
 
No sector primário, a principal fonte produtiva é a criação de vacas leiteiras, para carne 
e leite. Predominam as culturas forrageiras, hortícolas, arroz, milho e vinha e, na área 
florestal, o pinheiro bravo e o eucalipto. A pesca também assume uma expressão 
económica significativa. As principais indústrias transformadoras do concelho são as 
indústrias alimentares, metalúrgicas, madeira, pasta e papel, cortiça e têxtil. No sector 
terciário predomina a actividade turística, os serviços prestados à comunidade e o 
comércio, sobretudo na área alimentar, restaurantes e cafés. 
 
A nível de infra-estruturas, cerca de 98.5% da população do concelho da Figueira da 
Foz dispõe de electricidade, 97.7% de água canalizada, 91.0% de sistema de esgotos e 
cerca de 80% é servida por estações de tratamento de águas residuais, estando a 
totalidade do concelho abrangida por sistemas de recolha de resíduos. 
 
O concelho da Figueira da Foz encontra-se enquadrado pela malha viária definida pelo 
itinerário principal IP3, no sentido Nascente/Poente, e pelos itinerários complementares 
IC1, no sentido Norte-Sul, e IC8, também no sentido Nascente/Poente. 
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12. ORDENAMENTO TERRITORIAL 
 

12.1 Introdução 
 
Com a publicação da Lei de Bases da Política de Ordenamento do Território e 
Urbanismo (Lei n.º 48/98, de 11 de Agosto) o sistema de gestão territorial encontra-se 
estruturado em três níveis distintos: nacional, regional e municipal. 
 
A nível nacional, para além do Programa Nacional da Política de Ordenamento do 
Território – PNPOT, aplicam-se os Planos Sectoriais com Incidência Territorial – PSIT 
e os Planos Especiais de Ordenamento do Território – PEOT. 
 
O âmbito regional concretiza-se através dos Planos Regionais de Ordenamento do 
Território – PROT. 
 
O âmbito municipal concretiza-se através dos Planos Intermunicipais de Ordenamento 
do Território – PIOT e dos Planos Municipais de Ordenamento do Território – PMOT, 
compreendendo os Planos Directores Municipais – PDM, os Planos de Urbanização – 
PU e os Planos de Pormenor – PP. 
 
O regime jurídico de elaboração, aprovação, execução e avaliação dos instrumentos de 
gestão territorial encontra-se definido no Decreto-Lei n.º 310/2003, de 10 de Dezembro, 
publicado no Diário da República n.º 284, I Série-A, que veio alterar o Decreto-
Lei n.º 380/99, de 22 de Setembro, republicando-o na íntegra. 
 

12.2 Ordenamento do Território 
 
Indicam-se, seguidamente, os instrumentos de gestão territorial aplicáveis ao concelho 
da Figueira da Foz, onde se localiza a área de intervenção. 
 

12.2.1 Planos de nível nacional 
 
Planos sectoriais: 
 
Domínio dos Recursos Hídricos 

− Plano de Bacia Hidrográfica do Mondego, aprovado pelo Decreto Regulamentar 
n.º 9/2002, publicado no Diário da República n.º 51, I Série-B, de 1 de Março. 

 
Domínio da Conservação da Natureza 
As Áreas Sensíveis Protegidas e Classificadas, existentes no concelho da Figueira da 
Foz, apresentadas na Figura IV.22, foram criadas e protegidas ao abrigo da seguinte 
legislação: 
 

− PTCON0055 – Dunas de Mira, Gândara e Gafanhas – Sítio da Lista Nacional da 
Rede Natura 2000 - Resolução do Conselho de Ministros n.º 76/2000, publicado 
no Diário da República n º 153, I Série-B, de 5 de Julho, situando-se a cerca de 
12 km da instalação; 
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− Sítio Classificado dos Montes de Santa Olaia e Ferrestelo – Decreto-Lei 
n.º 394/91, publicado no Diário da República n.º 234, I Série-A, de 11 de Outubro, 
situando-se a mais de 20 km da instalação. 

 
Domínio Florestal 

− PROF-CL – Plano Regional de Ordenamento Florestal do Centro Litoral, aprovado 
pelo Decreto Regulamentar n.º 11/2006, publicado no Diário da República n.º 140, 
I Série, de 21 de Julho. 

 
Planos especiais de ordenamento do território 
 
Os Planos Especiais de Ordenamento do Território – PEOT compreendem: 

− Planos de Ordenamento das Áreas Protegidas – POAP; 

− Planos de Ordenamento das Albufeiras de Águas Públicas – POAAP; 

− Planos de Ordenamento da Orla Costeira – POOC; 

− Planos de Ordenamento dos Parques Arqueológicos – POPA. 
 
O concelho da Figueira da Foz é abrangido pelo Plano Especial de Ordenamento a 
seguir indicado, que não é directamente aplicável à área de intervenção. 
 

− POOC Ovar – Marinha Grande, aprovado por Resolução do Conselho de Ministros 
n.º142/2000, publicado no Diário da República n.º 243, I Série-B, de 23 de 
Outubro. 

 
12.2.2 Planos regionais de ordenamento do território 

 
A nível regional, o instrumento de ordenamento do território aplicável será o Plano 
Regional de Ordenamento da Região Centro Litoral (PROT-CL), em elaboração, cuja 
criação foi decidida pela Resolução do Conselho de Ministros n.º 38/90, de 14 de 
Setembro. 
 

12.2.3 Planos de nível municipal 
 

 Plano Director Municipal 
 

No âmbito do planeamento biofísico do concelho da Figueira da Foz, os instrumentos 
de ordenamento do território aplicáveis são o Plano Director Municipal, a Reserva 
Ecológica Nacional e a Reserva Agrícola Nacional, cuja situação é a seguinte: 

 
− O PDM da Figueira da Foz foi aprovado pela Resolução do Conselho de Ministros 

n.º 42/94, publicada no Diário da República nº 139/94, I Série-B, de 18 de Junho, 
tendo sido sujeito a uma 1ª alteração de pormenor - Declaração n.º 164/99, 
publicada no Diário da República nº 140/99, II Série, de 18 de Junho e a três 
suspensões parciais: Resolução do Conselho de Ministros n.º 100/2003, publicada 
no Diário da República nº 131/2004, I Série - B, de 4 de Junho, Resolução do 
Conselho de Ministros n.º 69/2004, publicada no Diário da República nº 131/2004, 
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I Série, de 17 de Junho e Resolução do Conselho de Ministros n.º 151/2006, 
publicada no Diário da República nº 215/2006, I Série, de 8 de Novembro. 
Actualmente encontra-se em revisão (Despacho 4882/2007). 

− Reserva Ecológica Nacional - encontra-se consignada no PDM, não tendo sido 
objecto de publicação específica; 

−  Reserva Agrícola Nacional - encontra-se consignada no PDM, tendo sido objecto 
de publicação específica. 

 
 Planta de Ordenamento 

 
O Regulamento do PDM da Figueira da Foz distingue as seguintes classes de espaço, 
delimitadas na Planta de Ordenamento, apresentada na Fig. IV.23: 

 
• Espaços Naturais e de Protecção – têm como objectivo a preservação do meio 

ambiente do coberto vegetal, linhas de água e de drenagem natural, e o equilíbrio 
biofísico. 

• Espaços Agrícolas - têm como objectivo a preservação da estrutura de produção 
agrícola e do coberto vegetal. 

• Espaços Florestais - têm como objectivo a defesa do meio ambiente, o equilíbrio 
biofísico e a exploração florestal, podendo coexistir com a agricultura e a pecuária. 

• Espaços Urbanos – destinam-se a uma ocupação com fins predominantemente 
habitacionais, podendo integrar outras funções, como actividades terciárias, 
indústria ou turismo, desde que, pelas suas características, sejam compatíveis com 
a função habitacional. Dividem-se em: 

− Espaços Urbanos I (cidade da Figueira da Foz); 
− Espaços Urbanos II; 
− Espaços Urbanos potencialmente reestruturáveis; 
− Núcleos habitacionais. 

• Espaços Urbanizáveis 

− De Expansão – destinam-se à construção de novos conjuntos residenciais e 
respectivas funções complementares. 

− Peri-urbanos – destinam-se a fins predominantemente habitacionais de baixa 
densidade, favorecendo-se a progressiva nucleação e concentração. 

− Para fins específicos – destinam-se à construção de novos empreendimentos 
turísticos e novas áreas industriais. 
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Os Espaços Urbanizáveis para Fins Industriais abrangem zonas onde predominam 
construções industriais e zonas de expansão adequadas e destinam-se a edificações e 
instalações de carácter industrial e serviços complementares. Subdividem-se em: 

 
− Industrial I; 
− Industrial II; 
− Industrial III; 
− Industrial potencialmente a reestruturar – R; 
− Industrial a reconverter – M. 
 

• Espaços para Indústrias Extractivas – subdividem-se nas categorias: 

− Consolidada; 
− A reconverter; 
− Potencial; 

 
• Espaços Culturais: 

− Zona Antiga da Figueira da Foz; 
− Bairro Novo da Figueira da Foz; 
− Núcleo Histórico de Buarcos; 
− Quinta da Foja. 

 
• Espaços para Equipamentos: 

− Infra-estrutura aeronáutica regional; 
− Infra-estrutura portuária; 
− Equipamento na zona da Salmanha/Vila Verde; 
− Equipamento no areal da Praia da Figueira da Foz; 
− Equipamentos colectivos. 

 
 Planta de Condicionantes 

 
A Planta de Condicionantes (RAN, REN e Outras Condicionantes) do concelho da 
Figueira da Foz, correspondente ao local de intervenção e envolvente, apresenta-se 
na Figura IV.24.  
 
O PDM identifica as seguintes servidões administrativas e restrições de utilidade 
pública ao uso dos solos: 

 

• Reserva Ecológica Nacional; 

• Reserva Agrícola Nacional; 

• Protecção à exploração de pedreiras; 

• Protecção a monumentos nacionais, imóveis de interesse público e valores 
concelhios; 
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• Protecção a ferrovias; 

• Protecção a rodovias; 

• Protecção a redes de captação, adução e distribuição de água; 

• Protecção a redes de drenagem de esgoto, 

• Restrições à localização de vazadouros, de entulho e de parques de sucata; 

• Protecção a infra-estruturas projectadas e programadas; 

• Protecção a redes de distribuição de energia eléctrica; 

• Protecção a Marcos Geodésicos; 

• Protecção a Faróis; 

• Protecção a Instalações Militares; 

• Restrições ao uso das áreas do Domínio Público Hídrico; 

• Protecção às áreas florestais; 

• Protecção a Escolas; 

• Protecção ao solo arável. 
 

 Outros Planos: 

− PP – Vale de Sampaio; 
− PP – Zona do Galante; 
− PP – Zona do Matadouro – S. Julião; 
− PP – Zona UZ2 – Buarcos (antigos terrenos da Cimpor); 
− PU – Figueira da Foz (sujeito a 4 alterações); 
− PU – Paião; 
− PU – Praias de Quiaios e Murtinheira. 

 
não sendo a área de intervenção abrangida por nenhum dos planos referidos. 
 

12.3 Local de Intervenção 
 
Tal como se pode verificar nas Figuras IV.23 e IV.24, a Central de Biomassa localiza-se 
numa área classificada como Espaço Industrial, não se verificando quaisquer 
condicionantes à sua implantação. 
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13. PATRIMÓNIO  
 
13.1 Metodologia 
 

A metodologia utilizada para o levantamento do património arquitectónico e 
arqueológico da zona em estudo desenvolveu-se em duas fases distintas: 
 
a) Numa primeira fase, procedeu-se a uma pesquisa documental de ocorrências de 

interesse patrimonial localizadas na área envolvente do complexo industrial, definida 
por 1 km de raio, tendo-se recorrido para o efeito às seguintes fontes de informação: 

 
− Bibliografia especializada; 

− Base de dados do Instituto Português de Arqueologia; 

− Lista dos imóveis classificados (Inst. Português do Património Arquitectónico); 

− Lista de edifícios (Direcção-Geral de Edifícios e Monumentos Nacionais); 

− Cartografia militar. 
 

b) A segunda fase correspondeu à realização de trabalhos de campo, com a prospecção 
sistemática da “área de incidência” do projecto. Os trabalhos de prospecção 
realizaram-se em condições meteorológicas favoráveis.  

 

13.2 Resultados da Pesquisa Documental na Área de Intervenção 
 
Apesar da grande riqueza patrimonial e arqueológica do concelho da Figueira da Foz, 
amplamente explanada em abundante bibliografia, de que se destacam os trabalhos de 
Santos Rocha, não se identificaram existências patrimoniais, quer na área de incidência, 
quer na sua envolvente. Quanto à restante área da freguesia de Marinha das Ondas, onde 
se implanta o projecto, não são referidas quaisquer ocorrências de interesse 
arqueológico. 
 
Na área de incidência do projecto não se identificou qualquer topónimo com potencial 
interesse arqueológico. 
 
Na área de estudo não se identificaram topónimos de interesse arqueológico. No 
entanto, na envolvente desta área registam-se topónimos de interesse arqueológico e 
patrimonial, tais como Moinho do Vieira, Moinho do Dr. Santos Silva, Moinho das 
Figueiras e Terras de Jacob. 
 

13.3 Resultados do Trabalho de Campo 
 
A área para onde se projecta a Central a Biomassa apresenta uma parte intervencionada 
(área Sul), onde actualmente se observa um coberto vegetal composto de relva 
(Foto IV.2). 
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Foto IV.2 – Vista parcial da área de implantação do projecto, direcção NE-SW 

 
A restante zona corresponde a um aterro com origem numa duna existente no local, 
resultando daí um solo composto por areia muito fina e solta “tipo dunar” (Foto IV.3). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto IV.3 – Vista da área de aterro 
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A prospecção no local foi sistemática, sendo boa a visibilidade para estruturas e 
artefactos. Observaram-se alguns fragmentos de cerâmica de cronologia contemporânea, 
entre eles, tijolo, sem qualquer valor arqueológico. 
 
Os trabalhos não revelaram quaisquer vestígios arqueológicos, tendo sido observada 
apenas, como já referido, alguma cerâmica de construção de cronologia contemporânea. 
 

13.4 Evolução da Situação Actual na Ausência de Projecto 
 
Dado que os solos estão intervencionados, não se prevê qualquer alteração da situação 
actual na ausência de projecto. 

 
13.5 Síntese 

 
Na área de incidência do projecto não se identificaram ocorrências de interesse 
arquitectónico, etnológico ou arqueológico. 
 
Dado que os solos estão intervencionados, não se prevê qualquer alteração da situação 
actual na ausência de projecto. 

 

 




