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1 INTRODUÇÃO E LOCALIZAÇÃO 
 
Este documento corresponde ao Resumo Não 
Técnico (RNT) do Estudo de Impacte Ambiental 
(EIA) do projecto de ampliação da fábrica de 
resinosos e derivados da EURO-YSER, S.A. 
em Aveiro, que se localiza na Freguesia de 
Esgueira, Concelho de Aveiro, Distrito de 
Aveiro. Este EIA foi realizado de acordo com a 
Legislação aplicável, neste caso o Decreto-Lei 
n.º 69/2000, de 3 de Maio, alterado e 
republicado pelo Decreto-Lei n.º 197/2005, de 8 
de Novembro e a Portaria n.º 330/2001, de 2 de 
Abril. 
 
De acordo com o Decreto-Lei n.º 197/2005, 
existem vários projectos que, pela sua 
dimensão, produtos, reagentes utilizados e/ou 
emissões produzidas, podem, em caso de má 
gestão, infligir danos importantes no ambiente. 
A ampliação da fábrica da EURO-YSER 
constitui um destes projectos uma vez que, 
sendo uma indústria química com tratamento 
de produtos intermediários e fabrico de 
produtos químicos, com área superior ou igual 
a 1 hectare é considerada como abrangida pela 
legislação de avaliação de impacte ambiental.  
 
Este EIA foi realizado pela empresa 
EnviEstudos, S.A. no período compreendido 
entre Setembro e Dezembro de 2010. 
 
Para a realização deste estudo, para além da 
consulta de informação em livros e publicações 
técnicas, foram realizados trabalhos de campo 
e investigações no local, tendo sido envolvida 

uma equipa com mais de 10 técnicos entre 
biólogos, engenheiros do ambiente, geólogos, 
arqueólogos, arquitectos paisagistas e 
químicos. 

 
2 O QUE É ESTE PROJECTO? 
 
O projecto de ampliação da fábrica de 
resinosos e produtos derivados da EURO-
YSER, actualmente em fase de projecto de 
licenciamento, pretende aumentar a 
capacidade instalada da EURO-YSER de 
22.000 para 34.000 ton/ano, de forma a dar 
resposta à solicitação do mercado, quer 
nacional, quer internacional. 
 
Desta forma o presente projecto de ampliação 
da fábrica da EURO-YSER contempla a 
construção/instalação dos seguintes 
equipamentos/edifícios (Figura 1): 
 

• Edifício/Laboratório de Inovação & 
Desenvolvimento; 

• Armazém de matérias-primas; 
• Central de oxidação térmica; 
• Novo fundidor de resina; 
• Novo gerador de emergência; 
• Novo posto de transformação; 
• Novo reactor; 
• Nova caldeira.  
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Figura 1 – Identificação dos elementos do projecto objecto do presente EIA 
 
LEGENDA:

1. Fundidor de resina 

2. Gerador de emergência 

3. PT 

4. Central de Oxidação Térmica 

5. Reactor  

6. Caldeira 

7. Edifício de inovação e 

desenvolvimento (Edifício I & D) 

8. Armazém de matérias-primas 

 

 
O Edifício/Laboratório de Inovação & 
Desenvolvimento e o Armazém de Matérias-
Primas são dois edifícios que ainda não estão 
construídos, estando ambos em projecto de 
licenciamento na Câmara Municipal de Aveiro. 
O primeiro edifício destinar-se-à a todos os 
ensaios laboratoriais necessários para o 
processo industrial e o segundo edíficio 
corresponderá a um armazém coberto onde se 
irá proceder à armazenagem de todas as 
matérias-primas subsidiárias. 
 
A Central de Oxidação Térmica consiste na 
única nova actividade a instalar na EURO-
YSER. Esta unidade estará associada à ETARI 
(Estação de Tratamento de Águas Residuais 
Industriais) e servirá para queimar o efluente 
industrial do processo, com aproveitamento dos 
gases produzidos para geração de vapor, que 
será usado no processo. 

 
O novo fundidor de resina já instalado com 
capacidade de 20 m3 irá dar apoio ao fundidor 
já instalado, garantindo a disponibilidade de 
matéria-prima, necessária ao processo 
produtivo. 
 
O novo gerador de emergência de 400 kVA e o 
novo Posto de Transformação de 500 kVA, já 
instalados, irão servir para reforçar o sistema 
de fornecimento de energia eléctrica. Desta 
forma o gerador de emergência irá funcionar 
em regime de reserva ao gerador de 
emergência existente e o posto de 
transformação já se tornava necessário, 
mesmo sem o aumento da capacidade 
instalada, uma vez que o posto de 
transformação existente já se encontrava a 
trabalhar a uma potência nominal superior à 
desejada. 
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O novo reactor/destilador, já instalado, com 
uma capacidade de 80 m3 justifica-se com o 
aumento de produção, sendo mais eficiente do 
que os outros 7 reactores já existentes, uma 
vez que irá permitir reduzir o consumo de 
energia em cerca de 33% e a duração do 
processo em 1,5 horas. 
 
Por fim a nova caldeira que também já está 
instalada, trata-se de uma caldeira de 
termofluido que utiliza gás natural e tem como 
propósito reforçar a potência calorífica, já 
disponibilizada pelas duas caldeiras existentes 
 
A ampliação da fábrica da EURO-YSER irá 
empregar mais 25 pessoas, para além dos 55 
funcionários que já possui, consistindo num 
acréscimo de 45%. 

 
3 O QUE SE PRETENDE COM ESTE 

ESTUDO DE IMPACTE 
AMBIENTAL? 

 
Conforme foi referido no ponto 1, os estudos de 
impactes ambientais são obrigatórios para 
projectos cujas características possam 
provocar danos importantes para o ambiente no 
caso de terem uma gestão deficiente ou de não 
serem devidamente acauteladas as medidas 
minimizadoras. Os objectivos gerais de um EIA, 
consistem portanto, em analisar os referidos 
riscos ambientais e sugerir medidas destinadas 
a minimizar (ou mesmo eliminar) os impactes 
ambientais negativos de maior relevância e a 
promover os impactes ambientais positivos. Só 
desta forma é possível que, um projecto cujas 

características intrínsecas ao seu processo e à 
sua dimensão possa constituir uma situação de 
risco para a envolvente ambiental e social, seja 
transformado numa iniciativa totalmente segura 
promotora do desenvolvimento social e 
económico da região em respeito por todos os 
valores naturais e patrimoniais. 
 
Um outro objectivo dos EIAs é tornar o mais 
claro possível um projecto que pelas suas 
características poderia suscitar receios por 
parte da população. Com o EIA qualquer 
pessoa é livre de se pronunciar, dar a sua 
opinião e o seu ponto de vista para que este 
seja tido em conta na viabilidade ou 
condicionante do projecto. 

 
4 ONDE É QUE VAI SER REALIZADO 

O PROJECTO DE AMPLIAÇÃO DA 
EURO-YSER? 

 
Conforme já foi referido, a fábrica da Euro-Yser 
localiza-se em Aveiro, na Zona Industrial da 
Tabueira, junto a um nó da A25. Na Figura 2 
apresenta-se a localização da fábrica da 
EURO-YSER a nível nacional, regional e local. 
 
O terreno da Euro-yser tem cerca de 2,3 ha e 
está delimitado pelo Retail Park, pela Makro, 
pela Stocksensor e pela A25. 
 
De acordo com o Plano de Urbanização da 
Cidade de Aveiro o terreno da Euro-Yser situa-
se integralmente em área industrial. 
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5 QUE ACTIVIDADES SÃO 

REALIZADAS NA EURO-YSER? 
 
De forma a aumentar a capacidade produtiva 
de 22.000 para 34.000 ton/ano a EURO-YSER 
irá instalar uma nova linha de produção, que 
contemplará os edifícios/infra-estruturas 
referidos no ponto 2. 
 
A actividade desenvolvida pela EURO-YSER 
consiste no fabrico de produtos derivados de 
resina extraída do pinheiro, nomeadamente 
colofónia, aguarrás (essência de terebentina) e 
resinas derivadas da colofónia (em estado 
sólido e sob forma de dispersão aquosa). 
 
As matérias-primas base utilizadas no processo 
produtivo são a goma de resina do pinheiro e a 
colofónia. Com vista à obtenção da goma de 
resina limpa, a resina do pinheiro em bruto 
(goma de resina suja) sofre alguns processos 
físicos de separação, para remoção de 
impurezas, nomeadamente: malaxagem, 
filtração e decantação. O ciclo produtivo 
implementado na instalação subdivide-se em 4 
etapas principais: 

1. Destilação da goma de resina do 
pinheiro (goma limpa) para separação 
entre colofónia e aguarrás 
(terebentina); 

2. Fusão de colofónia solidificada como 
matéria-prima directa; 

3. Produção de derivados de colofónia, 
por reacção entre a colofónia e as 

restantes matérias-primas 
complementares; 

4. Produção de dispersões aquosas, por 
dispersão em água de derivados de 
colofónia produzidos na empresa e 
restantes matérias-primas 
complementares. 

 
O processo inicial realizado sobre a goma de 
resina limpa, para separar a colofónia da 
aguarrás é efectuado por destilação, com 
introdução de vapor de água (contacto directo): 

• Em equipamento específico por 
processo contínuo de produção – 
Coluna de Destilação; 

• Em equipamentos de processo 
descontínuo de produção, em função 
dos requisitos do próprio processo – 
Destiladores/Reactores. 

 
Quando o processo se inicia, directamente, 
com colofónia como matéria-prima base, esta é 
processada em unidade de fusão – fundidor – 
processamento que precede as etapas de 
reacção. 
 
O armazenamento temporário de colofónia 
fundida e da colofónia em estado líquido obtida 
na coluna de destilação, enquanto aguardam 
incorporação na fase de produção de 
derivados, é efectuado em “depósitos de stock”. 
As resinas derivadas de colofónia (componente 
da resina do pinheiro) são comercializadas: 

• No estado sólido (Derivados); 
• Sob a forma de dispersão aquosa. 
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Os derivados de colofónia produzidos pela 
EURO-YSER são, principalmente, ésteres de 
colofónia. A produção de derivados de 
colofónia é efectuada em descontínuo no 
interior de reactores onde, depois do 
carregamento da colofónia fundida, são 
adicionadas, as restantes matérias-primas, de 
acordo com as instruções do processo de 
fabrico. Os reactores são aquecidos com óleo 
térmico, que circula em serpentina externa 
soldada ao corpo do próprio reactor, para que 
decorram as reacções químicas 
correspondentes a cada fabrico. As reacções 
químicas que têm lugar nos reactores são 
reacções de adição, esterificação, 
polimerização, condensação e dismutação, 
conforme as especificações requeridas para o 
fabrico de cada tipo de família de resinas. Após 
concluída a etapa de reacção, o produto é 
descarregado pelo fundo do reactor e, 
alternativamente, é: 

• Filtrado em filtros próprios e bombeado 
para “depósitos de stock”; 

• Bombeado para a Linha L1 de 
descarga, quando o produto, pelas 
suas características de viscosidade e 
de ponto de amolecimento, inviabilizar 
o envio para “depósitos de stock”. 

Dos “depósitos de stock” o produto é enviado 
para as linhas de descarga seleccionadas, 
sendo novamente filtrado. 
A fase final do processo produtivo da instalação 
corresponde à descarga do produto nas linhas 
de descarga onde o produto acabado é 
preparado para expedição: 

• Linha L1 – O produto é “espalhado” 
sobre esteiras de inox e, sob acção de 
jactos de água fria o produto vai sendo 
arrefecido o que induz que, na zona 
final da esteira, esteja no estado sólido. 
O produto acabado na forma de 
escamas (“flakes”) é, então, pesado e 
embalado. 

• Linha L2 – Decorre o mesmo processo 
como o indicado para a Linha L1, 
divergindo na forma de alimentação do 
produto à esteira. Nesta linha o produto 
é alimentado à esteira em gota, 
formando pérolas. 

• Linha L3 – O produto acabado é 
pesado e embalado em tambores de 
peso variável. 

• Linha L4 – O produto acabado é 
expedido a granel através de 
bombagem directa dos tanques de 
armazenamento final para camiões 
cisterna. 

As linhas L1 e L2 possuem equipamentos de 
pesagem e embalagem automáticos e semi-
automáticos para sacos de papel de 25 kg, big-
bags de peso variável, normalmente de 500 ou 
1.000 kg. 
 
As dispersões aquosas produzidas na EURO-
YSER são, suspensões de colofónia em água. 
A produção de dispersões aquosas de 
derivados colofónia é efectuada em 
descontínuo no interior de dispersores onde, 
depois do carregamento dos derivados de 
colofónia, são adicionadas, posteriormente, as 
restantes matérias-primas de acordo com as 
instruções do processo de fabrico. Após 
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concluída a etapa de dispersão o produto é 
descarregado pelo fundo do dispersor, é filtrado 
em filtros próprios, e, depois, é enviado por 
bomba para “depósitos de stock”. 
Destes depósitos o produto é enviado para as 
linhas de descarga L3 e L4 referidas 
anteriormente: 

• Linha L3 – O produto acabado é 
pesado e embalado em tambores de 
peso variável. 

• Linha L4 – O produto acabado é 
expedido a granel através de 
bombagem directa dos tanques de 
armazenamento final para camiões 
cisterna. 

 
Há, no entanto, que referenciar outros produtos 
que podem ser disponibilizados no mercado: 

• Uma pequena parte da colofónia obtida 
na instalação pode ser comercializada 
como produto acabado para satisfazer 
alguns clientes; 

• A terebentina, constituindo a outra 
componente da resina do pinheiro é 
também comercializada como produto 
final. 

 
Na Figura 3 apresenta-se o fluxograma do 
processo. 

 
6 QUAIS OS PRINCIPAIS IMPACTES 

DA AMPLIAÇÃO DA EURO-
YSER? 

 

Os principais impactes do projecto registar-se-
ão nas fases de exploração e desactivação. Na 
fase de construção, dada a extensão das 
construções/instalações de novos 
equipamentos, os impactes verificados não têm 
significado ou são pouco significativos. 
 
Na fase de exploração, os impactes negativos 
significativos prendem-se com o risco de 
contaminação do solo e recursos hídricos por 
eventuais derrames de substâncias perigosas, 
uma vez que a EURO-YSER procede ao 
armazenamento de matérias-primas perigosas. 
Também serão registados impactes negativos 
significativos na paisagem pela presença de 
novas infra-estruturas/edifícios, que afectarão a 
integridade visual da paisagem e alteram a 
função solo. No entanto dado tratar-se de uma 
zona industrial, estes impactes são 
minimizados. 
 
Na fase de exploração os impactes positivos 
significativos ocorrem ao nível sócio-económico 
e também paisagístico. Desta forma os 
impactes positivos estão relacionados com a 
criação de 25 novos postos de trabalho, o 
aumento de receitas na economia local, 
derivados da ampliação da instalação e a 
recuperação paisagística. 
 
Na fase de desactivação apenas se registam 
impactes positivos significativos que estão 
associados à provável descontaminação do 
solo derivada da reabilitação da área de 
implantação da EURO-YSER. 
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Figura 3 – Fluxograma do processo produtivo da EURO-YSER 
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7 DESACTIVAÇÃO DA INSTALAÇÃO 
 
Apesar de não ser previsível o 
desmantelamento do edifício da EURO-YSER, 
mesmo aquando da eventual desactivação da 
instalação, a EURO-YSER possui um conjunto 
de regras a adoptar na fase de desactivação da 
instalação, de forma a garantir que esta fase 
não provoque impactes no meio ambiente e 
que sejam repostas as características originais 
do terreno, nomeadamente: 
 

• Depois da demolição dos vários edíficios 
(cujos resíduos deverão ser triados e 
reciclados), os mesmos deverão ser 
entregues a operador licenciado; 
• Deverá realizar-se a recuperação 
paisagística do local afectado, através da 
plantação de espécies vegetais 
características da zona; 
• As actividades geradoras de ruído 
(nomeadamente demolições) deverão ser 
realizadas exclusivamente em horário diurno 
nos dias úteis; 
• Deverão ser britados na obra os resíduos 
de betão, de modo a optimizar o transporte 
dos mesmos; 

 
 
8 OUTRAS MEDIDAS DE 

PROTECÇÃO AMBIENTAL 
 
É objectivo da EURO-YSER ser reconhecida 
como uma empresa ambientalmente 
responsável, desenvolver um Sistema de 

Gestão Ambiental (ISO 14001) em 2011, uma 
vez que já se encontra certificada e no âmbito 
do Sistema Português da Qualidade (ISO 
9001). Esta certificação implica a existência na 
fábrica de um conjunto de regras, recursos e 
preocupações que garantam o pleno controlo 
do desempenho ambiental da empresa e a 
preocupação em melhorá-lho continuamente, à 
medida que a tecnologia e os recursos 
financeiros o permitam. 

 
9 COMO É QUE VAI SER GARANTIDO 

O CONTROLO AMBIENTAL DO 
PROJECTO? 

 
A EURO-YSER, para além de estar abrangida 
pela obrigatoriedade de realizar uma avaliação 
de impacte ambiental, possui a Licença 
Ambiental n.º 32/2005 que refere todos os 
elementos a controlar para garantir uma 
correcta gestão de todas as implicações 
ambientais da fábrica. Salienta-se que, com o 
presente projecto de ampliação esta licença 
ambiental será devidamente actualizada, tendo 
o pedido de alteração e renovação da licença 
ambiental sido entregue juntamente com o EIA. 
 
Para além do controlo obrigatório que decorre 
da Licença Ambiental, é também objectivo da 
fábrica como foi referido anteriormente, 
desenvolver um Sistema de Gestão Ambiental. 
 
Considerando a dimensão e as características 
da fábrica da EURO-YSER, a fase de 
exploração é sem dúvida a mais importante em 
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termos de controlo do ambiente. Este controlo é 
inclusivamente obrigatório por lei, sobretudo 
nos casos de medição do nível de ruído, 
emissões atmosféricas em chaminés e decarga 
de águas residuais.  
 
Os consumos de energia eléctrica e de gás 
natural, a gestão de resíduos e o estado de 
manutenção das estruturas e equipamentos 
são também parâmetros passíveis de 
avaliação. 
 
O controlo ambiental a realizar deve 
naturalmente dar prioridade aos factores 
associados a impactes ambientais 
considerados como importantes. No entanto, 
uma vez que o desempenho ambiental da 
EURO-YSER, bem como o cumprimento de 
requisitos legais aplicáveis ao conjunto de 
actividades, produtos e serviços da empresa, 
podem ser influenciados de forma relevante por 
factores associados a impactes ambientais 
considerados como pouco significativos ou 
mesmo não significativos, torna-se também 
necessário controlar estes factores. 
 
 
10 O QUE ESTÁ PREVISTO PARA 

MINIMIZAR OU ELIMINAR OS 
IMPACTES NEGATIVOS? 

 
Os principais impactes ambientais negativos, 
acima discriminados foram alvo de ponderação, 
de modo a identificar as medidas possíveis 
para a sua atenuação.  
 

No estudo de impacte ambiental foram 
recomendadas mais de 50 medidas para 
minimizar os impactes ambientais. 


