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APRESENTAÇÃO 

O presente Estudo de Impacte Ambiental (EIA) é apresentado pelo CATIM, Centro de Apoio 

Tecnológico à Indústria Metalomecânica, sendo referente a uma ampliação da unidade industrial da 

PROCTER & GAMBLE PORTO - FABRICAÇÃO DE PRODUTOS DE CONSUMO, SOCIEDADE 

UNIPESSOAL, LDA. 

O EIA foi elaborado de acordo com a legislação em vigor, nomeadamente 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, sendo constituído por dois volumes: 

- Relatório síntese e respectivos anexos; 

- Resumo não técnico. 

 

 

Porto, Maio de 2012 

 

 

Claúdia Ribeiro 

Responsável Ambiente, Higiene e Segurança 
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1 INTRODUÇÃO 

1.1 IDENTIFICAÇÃO E ENQUADRAMENTO DO PROJECTO 

O projecto que se submete a procedimento de Avaliação de Impacte Ambiental (AIA) refere-se a uma 

ampliação da unidade industrial dedicada à fabricação de lixívia, instalada em Matosinhos, com a 

designação de PROCTER & GAMBLE PORTO - FABRICAÇÃO DE PRODUTOS DE CONSUMO, 

SOCIEDADE UNIPESSOAL LDA. Ao longo deste documento a unidade industrial será designada 

unicamente por PROCTER & GAMBLE PORTO. 

O procedimento de AIA faz parte integrante da regularização do processo de licenciamento industrial 

da PROCTER & GAMBLE PORTO, uma vez que: 

− a actividade de produção de lixívia se encontra no âmbito do regime jurídico de AIA, mais 

concretamente na rubrica 6 a) do anexo II do Decreto-Lei n.º 69/2000, de 3 de Maio, 

republicado pelo Decreto-Lei n.º 197/2005, de 8 de Novembro, relativa ao “Tratamento de 

produtos intermediários e fabrico de produtos químicos” no seu caso geral “≥1250 t/ano de 

capacidade de produção de substâncias ou preparações perigosas classificadas como 

tóxicas ou perigosas para o ambiente com o símbolo «N»”; 

− a ampliação que será realizada se enquadra no ponto 13 do anexo II do referido diploma 

legal, relativo a “qualquer alteração, modificação ou ampliação de projectos não incluídos no 

anexo I ou incluídos no anexo II já autorizados e executados ou em execução que possam 

ter impactes negativos importantes no ambiente (alteração, modificação ou ampliação não 

incluída no anexo I)”, conforme parecer da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento 

Regional do Norte (CCDR-N) apresentado no Anexo A. 

1.2 PROPONENTE E FASE ACTUAL DO PROJECTO 

O proponente do projecto alvo do presente Estudo de Impacte Ambiental (EIA) é a PROCTER & 

GAMBLE PORTO, cujos dados gerais se apresentam na Tabela 1. 

A ampliação em causa encontra-se à data em fase de projecto. 

Tabela 1 - Identificação e dados gerais do proponente 

Designação PROCTER & GAMBLE PORTO - FABRICAÇÃO DE PRODUTOS DE 
CONSUMO, SOC. UNIP. LDA. 

Morada 
Rua Monte Pipos, 105 
4460-059 Guifões 

Telefone  220 009 200 
Fax  220 009 292 
Número de identificação de 
pessoa colectiva 504 728 610 

Classificação da Actividade 
Económica (CAE) 

20412 - Fabricação de produtos de limpeza, polimento e 
protecção 
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1.3 ENTIDADES COMPETENTES 

A entidade coordenadora do licenciamento industrial é a Direcção Regional da Economia do Norte 

(DRE-N), ao abrigo do artigo 9.º do Decreto-Lei n.º 209/2008, de 29 de Outubro, que aprova o regime 

do exercício da actividade industrial (REAI). 

A autoridade de AIA é a Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Norte (CCDR-N), 

ao abrigo do artigo 7.º do Decreto-Lei n.º 69/2000 de 3 de Maio, republicado pelo Decreto-Lei n.º 

197/2005, de 8 de Novembro. 

1.4 ANTECEDENTES DO EIA 

O presente Estudo de Impacte Ambiental não foi antecedido de qualquer Proposta de Definição de 

Âmbito (PDA). 

1.5 EQUIPA ENVOLVIDA E PERÍODO DE ELABORAÇÃO 

O EIA foi realizado entre os meses de Fevereiro e Maio de 2012. 

A sua elaboração é da responsabilidade do CATIM, Centro de Apoio Tecnológico à Indústria 

Metalomecânica, e teve a colaboração de diversos especialistas (Tabela 2). 

Tabela 2 - Técnicos envolvidos na elaboração do EIA 

Coordenação CATIM (Sofia Araújo, Engenheira Química – ramo de Ambiente) 

Equipa técnica 

CATIM (Ana Teixeira, Engenheira do Ambiente; Isménia Silva, Engenheira do 
Ambiente; Patrícia Soares, Mestre em Engenharia do Ambiente) 

Gabriel Rocha Pereira, Arqueólogo 

Bernardo Conde, Engenheiro do Ambiente e dos Recursos Naturais; José Oliveira, 
Biólogo 

CONGEO (Benedito Calejo Rodrigues, Geólogo; Guerner Dias, Geólogo; Sónia 
Silva, Geóloga; Irene Palma, Técnica Superior de Ambiente e  
Mestre em Tecnologias de Remediação Ambiental; Ivo Ferreira, Geólogo; e Luís 
Oliveira, Biólogo) 

SCHIU, Engenharia de Vibração e Ruído (Vitor Rosão, Doutorado em Acústica) 

1.6 METODOLOGIA E ESTRUTURA DO EIA 

O presente EIA foi realizado segundo a metodologia e conteúdos temáticos propostos pelo 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 rectificado pela Declaração de Rectificação n.º 2/2006, de 6 de Janeiro, e pela Portaria 

n.º 330/2001, de 2 de Abril, rectificada pela Declaração de Rectificação n.º 13-H/2001, de 31 de Maio. 

A metodologia adoptada envolve nas etapas a seguir listadas: 
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1. Análise e descrição das características do projecto e das alternativas consideradas, tendo em 

consideração as memórias descritivas e plantas associadas. 

2. Caracterização do ambiente afectado pelo projecto e da evolução previsível na ausência 

deste, em termos dos factores ambientais susceptíveis de afectação, nas vertentes natural e 

social, designadamente: Geologia e Geomorfologia, Solos, Hidrogeologia, Recursos Hídricos 

de Superfície, Paisagem, Sistemas Ecológicos, Património Arquitectónico e Arqueológico, 

Socio-Economia, Ordenamento do Território, Clima e Qualidade do Ar, Ambiente Sonoro e 

Resíduos. 

A profundidade e pormenor com que cada um destes factores ambientais foi caracterizado 

teve em atenção a sensibilidade da zona e a especificidade do projecto, no que respeita à sua 

natureza, dimensão e localização. 

De uma forma geral, a caracterização do ambiente afectado baseou-se na recolha de dados e 

informação in situ, através de trabalhos de campo; na consulta de cartografia, fotografia, 

bibliografia e legislação nacional e comunitária; e no contacto com entidades relevantes.  

3. Identificação e avaliação dos impactes ambientais positivos e negativos gerados pelo 

projecto, considerando de forma individualizada as fases de construção, exploração e 

desactivação da instalação. 

A identificação dos impactes consistiu no cruzamento das acções do projecto com as 

variáveis consideradas para cada factor ambiental, permitindo prever os efeitos que essas 

acções têm sobre esse factor ambiental. 

A atribuição de significância aos impactes ambientais foi efectuada utilizando uma 

metodologia sobretudo qualitativa, tão objectiva quanto possível, incluindo os critérios a seguir 

listados. 

− Natureza (positiva/negativa) que distingue o carácter benéfico ou prejudicial de uma 

determinada acção sobre o ambiente; 

− Duração (permanente/temporário) que separa os impactes que ocorrem durante o tempo 

de vida útil do projecto, ou até mesmo após a sua desactivação, dos restantes; 

− Efeito (directo/indirecto) que evidencia se os impactes são determinados pelo próprio 

projecto ou se se devem a actividades com ele relacionadas; 

− Reversibilidade (reversível/irreversível) que distingue os impactes cujo efeito se pode 

deixar de se fazer sentir após o tempo de vida útil do projecto daqueles em que o mesmo 

se mantém muito para além deste, sem nele se poder exercer qualquer medida de 

dissolução. 

Com base na análise destes critérios, em conjunto com alguns aspectos específicos de cada 

um dos factores ambientais estudados, tais como a existência de requisitos legais e a 
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sensibilidade dos receptores ou da área de afectação, procedeu-se à atribuição da 

significância dos impactes identificados como: muito significativos, significativos e pouco 

significativos.  

Na avaliação de impactes ambientais foram avaliados os impactes cumulativos, ou seja, 

aqueles que resultam da presença de outros projectos e que se podem adicionar aos 

resultantes do projecto. 

Nesta fase foram também analisados os potenciais impactes resultantes dos riscos 

ambientais associados ao projecto. 

A avaliação dos impactes ambientais teve em atenção as medidas de mitigação já 

implementadas no projecto. 

4. Descrição das medidas e técnicas propostas para evitar, reduzir ou compensar os impactes 

negativos e para potenciar impactes positivos. 

5. Definição de um plano de monitorização ambiental para verificação dos efectivos impactes 

ambientais, bem como para verificação da eficácia das medidas mitigadoras implementadas. 

6. Elaboração das conclusões. 

O EIA foi estruturado tendo por base as normas técnicas publicadas no Anexo II da Portaria n.º 

330/2001, de 2 de Abril, sendo constituído por dois volumes de informação, cujo conteúdo se 

descreve a seguir. 

 

Relatório Síntese  

Este documento é constituído por 9 capítulos, cujo conteúdo a seguir se descreve:  

− nos capítulos 1 e 2 são apresentados o enquadramento e os objectivos do projecto; 

− no capítulo 3 é caracterizado o projecto; 

− no capítulo 4 é caracterizada a situação de referência; 

− no capítulo 5 é realizada a identificação e avaliação de impactes ambientais e apresentam-se 

as medidas de mitigação; 

− no capítulo 6 é descrito o plano de monitorização proposto; 

− no capítulo 7 são descritas as lacunas técnicas e de conhecimento identificadas durante a 

elaboração do EIA; 

− no capítulo 8 são apresentadas as conclusões alcançadas, incluindo uma reflexão crítica 

sobre os impactes mais significativos e o seu grau de mitigação; 

− no capítulo 9 é listada a bibliografia utilizada como suporte ao trabalho. 
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Este documento inclui ainda todos os anexos considerados necessários, tais como plantas dos 

diversos elementos da instalação e cartas, documentos ou dados estatísticos de apoio à melhor 

compreensão da informação contida nas restantes componentes do estudo. 

 

Resumo Não Técnico 

Este documento apresenta de uma forma sumária e em linguagem não técnica, perfeitamente 

acessível para o cidadão comum, os aspectos estudados no EIA, nas suas diversas vertentes, e as 

principais conclusões do mesmo. Foi elaborado tendo em atenção os critérios definidos no Anexo III 

da Portaria n.º 330/2001, de 2 de Abril, e os Critérios de Boas Práticas para a Elaboração e Avaliação 

de Resumos Não Técnicos, publicados pelo antigo Instituto de Promoção Ambiental (IPAMB). 
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2 OBJECTIVOS E JUSTIFICAÇÃO DO PROJECTO 

A PROCTER & GAMBLE PORTO é uma unidade industrial localizada em Guifões, concelho de 

Matosinhos, que pertence ao grupo PROCTER & GAMBLE desde 1989. 

A PROCTER & GAMBLE foi fundada em 1837, por William Procter e James Gamble e começou como 

uma pequena empresa familiar fabricante de sabonetes e velas na cidade de Cincinnati, no estado de 

Ohio, Estados Unidos. Actualmente, a PROCTER & GAMBLE comercializa aproximadamente 300 

marcas em mais de 160 países, possui operações em cerca de 80 países e é considerada uma das 

maiores e mais bem sucedidas companhias de bens de consumo do mundo. É líder em numerosos 

sectores do mercado, como por exemplo: detergentes, produtos de limpeza, produtos de beleza, 

produtos farmacêuticos, fabrico de papel ou bens alimentares. 

A PROCTER & GAMBLE PORTO nasceu através da aquisição, em Dezembro de 1989 da empresa 

Neoblanc, Produtos de Higiene e Limpeza, Lda. Esta empresa era já líder no mercado nacional da 

venda de lixívia e contava com uma fábrica que se encontrava em laboração há 14 anos, ou seja, 

desde 1975. Numa óptica de internacionalização e tendo em conta que o custo logístico da lixívia 

representa uma componente importante no custo final do produto, o grupo PROCTER & GAMBLE 

decidiu adquirir a empresa de Matosinhos. Aproveitando a mais-valia que a marca Neoblanc tinha em 

Portugal, a PROCTER & GAMBLE PORTO resolveu manter a marca Neoblanc no mercado 

português.  

A fábrica do Porto beneficiou da experiência e formação de outra fábrica de lixívia, Bariano, em Itália. 

Rapidamente foram introduzidos novos sistemas de produção aliados à melhoria das tecnologias que 

dispunham. Através da experiência técnica e profissional conseguiu tornar-se numa referência para o 

grupo PROCTER & GAMBLE dentro do segmento da lixívia, vindo até a prestar formação a fábricas 

do grupo PROCTER & GAMBLE de outros países, designadamente México, África do Sul, Marrocos, 

Espanha, Brasil, Grécia e Turquia, que pretendiam iniciar ou melhorar a produção de lixívia. 

A unidade do Porto apresenta actualmente uma facturação anual de 3.600.000 euros, emprega 34 

trabalhadores e produz, aproximadamente, 30.000 t/ano, das quais cerca de 20% são exportadas 

para o mercado espanhol. A sua expansão é necessária e essencial para que sejam alcançadas as 

metas estabelecidas pelo grupo PROCTER & GAMBLE, nomeadamente o cumprimento de exigências 

da indústria química relacionadas com questões de segurança e qualidade, além da potencial 

conquista de novos mercados, e para a própria sobrevivência da unidade, uma vez que por motivos 

estratégicos o grupo PROCTER & GAMBLE entende que a fábrica do Porto deverá ser encerrada 

caso a ampliação não seja possível. 

A expansão em estudo envolve um investimento de 750.000 euros e é objecto de apoio das entidades 

oficiais. Permitirá o aumento da capacidade de produção da unidade em 25%, ou seja, a sua 

capacidade instalada passará de 40.000 para 50.000 t/ano. O aumento de produção pretende ir ao 

encontro da vontade do grupo PROCTER & GAMBLE de concentrar a produção de lixívias em 
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Portugal, encerrando as operações da sua fábrica de Barcelona, o que significaria que a unidade do 

Porto passaria a produzir para todo o mercado ibérico, aumentando a sua exportação de 20% para 

47% da totalidade da produção. Este aumento envolverá uma melhoria ao nível da tecnologia de 

máquinas e equipamentos, assim como de qualidade, saúde e condições de segurança e de 

protecção do ambiente, e possibilitará à PROCTER & GAMBLE PORTO continuar a competir no 

mercado internacional, garantindo uma cota de mercado mais alargada e a manutenção da unidade 

industrial em Portugal. Genericamente, a expansão incluirá a introdução de duas novas insufladoras 

para as embalagens de 2 L de lixívia e uma nova linha de enchimento para garrafas de 2 L que 

trabalhará em alternância com a actual linha que produz 2 L  e 2,5 L, o que irá permitir aumentar a 

capacidade de produção, e de um novo filtro de lixívia, para separar a operação das variantes 

perfumadas da variante regular, por uma questão de qualidade e eficiência. Será também realizada 

uma reorganização de layout a nível de equipamentos e áreas de apoio ao processo e aumentada a 

potência do posto de transformação de forma a suportar e acomodar os novos equipamentos. 

Informação mais detalhada acerca das alterações a efectuar são apresentadas no Capítulo 3. 
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3 CARACTERIZAÇÃO DO PROJECTO 

3.1 LOCALIZAÇÃO DO PROJECTO 

3.1.1 ENQUADRAMENTO TERRITORIAL 

A unidade industrial PROCTER & GAMBLE PORTO localiza-se na freguesia de Guifões, concelho de 

Matosinhos, distrito do Porto. 

O distrito do Porto localiza-se no litoral da região Norte de Portugal Continental. Está delimitado a 

norte por Braga, a este por Vila Real e a sul por Aveiro. Divide-se em 14 municípios: Amarante, Baião, 

Felgueiras, Gondomar, Lousada, Maia, Marco de Canaveses, Matosinhos, Paços de Ferreira, 

Paredes, Penafiel, Porto, Póvoa de Varzim, Santo Tirso,Trofa, Valongo, Vila do Conde, Vila Nova de 

Gaia. 

O concelho de Matosinhos localiza-se no limite oeste do distrito do Porto. Faz fronteira, a sul, com o 

concelho do Porto, a norte, com o concelho de Vila do Conde, a nascente, com o concelho da Maia e, 

a poente, com o Oceano Atlântico. É um dos nove concelhos da Área Metropolitana do Porto, estando 

subdividido em dez freguesias: Matosinhos, Leça da Palmeira, Senhora da Hora, S. Mamede Infesta, 

Custóias, Leça do Balio, Guifões, Santa Cruz do Bispo, Perafita e Lavra (CMM, 1991). 

A freguesia de Guifões localiza-se sensivelmente no centro do concelho, fazendo fronteira com as 

freguesias de Custóias, Senhora da Hora, Matosinhos, Leça da Paleira, e Santa Cruz do Bispo. 

O enquadramento territorial do projecto é apresentado na Figura 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1 – Enquadramento territorial do projecto 

 

A PROCTER & GAMBLE PORTO localiza-se numa área predominantemente residencial, onde 

também se encontram alguns armazéns, unidades industriais e pequenas áreas agrícolas, algumas 

Legenda S/ escala 

   Área em estudo 
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activas, outras abandonadas. Junto aos aglomerados populacionais encontram-se normalmente 

zonas de comércio e serviços. Em toda a envolvente encontra-se implementada uma densa rede de 

vias de acesso com tráfego intenso. 

Na envolvente mais directa da PROCTER & GAMBLE PORTO são de assinalar, a nordeste, um posto 

de abastecimento de combustível, a este, a linha de metro com direcção Estádio do Dragão – 

Aeroporto e Estádio do Dragão – Póvoa do Varzim e, a noroeste, a autoestrada A4 (Matosinhos – 

Amarante). A cerca de 5 km para noroeste da PROCTER & GAMBLE PORTO encontra-se o 

Aeroporto do Porto e a cerca de 3 e 4 km, respectivamente, para este da PROCTER & GAMBLE 

PORTO encontram-se o Porto de Leixões e a refinaria de Matosinhos do grupo Galp Energia. 

A unidade confronta, a norte, com a rua Monte dos Pipos; a este, com a rua Cândido dos Reis e 

habitações; e a sul e a oeste com propriedades privadas (habitações). O acesso às instalações 

efetua-se a partir da fachada norte. 

A localização da PROCTER & GAMBLE PORTO sobre fotografia aérea é apresentada na Figura 2. No 

Anexo B é apresentada a localização da PROCTER & GAMBLE PORTO sobre carta militar. 

Figura 2 - Localização da PROCTER & GAMBLE PORTO sobre fotografia aérea 

 

100 m 

Legenda:  

  Área em estudo 

1 – Posto de abastecimento de combustível 

2 – Estação de Metro de Custóias 

N 

1 

2 
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As coordenadas de um ponto médio da área de implantação da unidade industrial são apresentadas 

na Tabela 3. 

Tabela 3 - Coordenadas da área de implantação do projecto 

 Longitude Latitude 

Coordenadas militares (datum Lisboa) 169767,87  m 470045,51 m 

Coordenadas geográficas (datum WGS 84)   8°39'26,76"W 41°11'56,49"N 

3.1.2 ÁREAS SENSÍVEIS 

A área de implantação da PROCTER & GAMBLE PORTO não ocupa nenhuma área classificada 

como sensível, na definição dada pelo artigo 2º do Decreto-Lei n.º 69/2000, de 3 de Maio, republicado 

pelo Decreto-Lei n.º 197/2005, de 8 de Novembro, designadamente: áreas protegidas; sítios da Rede 

Natura 2000, zonas especiais de conservação e zonas de protecção especial; e áreas de protecção 

dos monumentos nacionais e dos imóveis de interesse público. O enquadramento do projecto ao nível 

dos sistemas ecológicos e do património arquitectónico e arqueológico é apresentado com mais 

detalhe nas secções 4.6 e 4.7. 

3.1.3 PLANOS DE ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO 

A área de implantação da PROCTER & GAMBLE PORTO está sujeita aos instrumentos de 

ordenamento do território a seguir apresentados: 

− de âmbito municipal, o Plano Director Municipal (PDM) de Matosinhos, aprovado pela 

Assembleia Municipal em 3 de Fevereiro de 1992 e ratificado pelo despacho n.º 92/92, do 

Ministro do Planeamento e da Administração do Território, publicado em 17 de novembro de 

1992; 

− de âmbito sectorial, o Plano de Bacia Hidrográfica (PBH) do rio Leça, aprovado pelo Decreto 

Regulamentar n.º 18/2002 de 19 de Março. 

As cartas do PDM de Matosinhos (ordenamento e condicionantes) contemplando a área da 

PROCTER & GAMBLE PORTO, assim como a respectiva interpretação, são apresentadas na secção 

4.9. 

3.1.4 CONDICIONANTES, SERVIDÕES E RESTRIÇÕES DE UTILIDADE PÚBLICA 

De acordo com a carta de condicionantes do PDM em vigor, e conforme descrito em detalhe na 

secção 4.9, a área de implantação da PROCTER & GAMBLE PORTO, não apresenta qualquer 

condicionante, servidão ou restrição de utilidade pública. 
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3.1.5 EQUIPAMENTOS E INFRA-ESTRUTURAS AFECTADOS PELO PROJECTO 

Não se prevê a existência de equipamentos e infra-estruturas que sejam afectados pelo projecto.  

3.2 CARACTERIZAÇÃO DA SITUAÇÃO ACTUAL 

3.2.1 IMPLANTAÇÃO NO TERRENO 

A PROCTER & GAMBLE ocupa actualmente uma área total de 7.600 m2, distribuída do seguinte 

modo: 

− 4.600 m2 de área coberta; 

− 1.840 m2 de área não coberta mas impermeabilizada; 

− 1.160 m2 de área não coberta nem impermeabilizada. 

3.2.2 EDIFÍCIOS 

No Anexo C são apresentadas as plantas de arquitectura, cortes e alçados dos edifícios da 

PROCTER & GAMBLE. 

3.2.3 ESPAÇOS EXTERIORES 

A área não coberta da PROCTER & GAMBLE PORTO é constituída por arruamentos, locais de 

estacionamento e espaço verde (não humanizado). 

3.2.4 REGIME DE FUNCIONAMENTO 

O regime de laboração unidade industrial é de 16 horas por dia, 5 dias por semana, com uma 

paragem de aproximadamente 15 dias por ano (Tabela 4). O sector administrativo funciona das 9h às 

18h, enquanto o sector produtivo se divide em dois turnos: das 7h às 15h e das 15h às 23h. 

Tabela 4 – Regime de funcionamento 

N.º de horas de laboração diária 16 

N.º de dias de laboração/semana 5 

N.º de dias de laboração/ano 220 

Períodos de paragem anual (dias/ano) 15 

 

Ocasionalmente, e mediante notificação à Autoridade para as Condições do Trabalho (ACT) a 

instalação opera também das 23h às 7h. 
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3.2.5 NÚMERO DE TRABALHADORES 

Na PROCTER & GAMBLE PORTO trabalham actualmente 34 funcionários, dos quais 18 são 

operários fabris (distribuídos equitativamente por 2 turnos) e 16 são pessoal técnico e administrativo.  

Indirectamente, tendo por base o número de fornecedores e subcontratados, estimam-se que as 

actividades desenvolvidas geram cerca de 140 postos de trabalhos na região. 

3.2.6 ACTIVIDADES DE TRANSPORTE 

Em resultado da actividade da PROCTER & GAMBLE PORTO há movimento de veículos ligeiros e 

pesados na envolvente da unidade industrial (Tabela 5). 

Tabela 5 – Movimento actual de veículos ligeiros e pesados 

Tipo transporte Número de veículos por dia 

Pesados 7 

Ligeiros 34 

O período de maior movimentação de veículos ligeiros ocorre nas mudanças de turno e o de pesados 

entre as 9:00H e as 18:00H.  

3.2.7 PROCESSO PRODUTIVO 

O processo produtivo da PROCTER & GAMBLE PORTO assenta basicamente nas etapas de 

recepção de matérias–primas, com armazenamento em tanques próprios para o efeito, produção de 

lixívia através de processos automatizados de mistura das diversas matérias-primas, produção de 

embalagens de polietileno com posterior enchimento e empacotamento do produto final. O diagrama 

de fluxo de fabrico de lixívia é apresentado na Figura 3. 
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Figura 3 - Fluxograma geral do processo produtivo 

O processo produtivo é suportado por diversas actividades auxiliares, tais como: armazenamento de 

matérias-primas e auxiliares, sistemas de refrigeração de água, compressores, posto de 

transformação, sistemas AVAC (Aquecimento, Ventilação e Ar Condicionado) e áreas de 

armazenamento de resíduos, para além da zona social e administrativa, que inclui escritórios, bar, 

gabinete médico, lavabos e vestiários.  

O layout fabril actual e futuro (conforme alterações descritas nas secções 3.3 e 3.4) é apresentado no 

Anexo D. Na Figura 4 é apresentado um esquema das áreas funcionais da instalação. 
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Figura 4 – Esquema das áreas funcionais da PROCTER & GAMBLE PORTO 

3.2.8 PRODUTOS FINAIS 

A PROCTER & GAMBLE PORTO tem uma capacidade instalada de produção de 40000 t/ano de 

lixívia. A produção entre 2009 e 2011 é apresentada na Tabela 6. 

Tabela 6 – Produção de 2009 a 2011 

Ano Produção 

2009 29.800 t 

2010 29.600 t 

2011 30.500 t 

 

O produto final é armazenado numa área especificamente criada para esse efeito, que se encontra 

impermeabilizada e dispõe de sistema de contenção de eventuais derrames. 

3.2.9 CONSUMO DE MATÉRIAS-PRIMAS E AUXILIARES 

As matérias-primas e auxiliares consumidas na PROCTER & GAMBLE PORTO em 2011 são 

apresentadas nas Tabela 7 e Tabela 8. 
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Tabela 7 - Consumo de matérias-primas em 2011 

Matérias-primas Função Consumo 

Hipoclorito de sódio Base 6.968.868 kg 

Soda Caústica Base 368.600 kg 

Dense Soda Ash Base 299.210 kg 

Sodium Tripolyphosphate Solution 2 Branqueador 100.115 kg 

Premix Mintaka I EO4 at Gattatico Detergente 105.942 kg 

Floralia LC5 Perfurme 1.250 kg 

Cloreto de cálcio dihidratado Reagente 3.525 kg 

CHASE 702 PCMF TUR PF Perfume 355 kg 

Woody Pine Perfume 778 kg 

Adriatica LC GNF PF I44C Perfume 199 kg 

Alkylethoxysulphate alkylsulphate-blend Detergente 2.584 kg 

Solução de cloreto de sódio Base 121.012 kg 

Ressin Alcudia HD Polyethylene 5803 Embalagem 859.817 kg 

CL ACE BLEACH XX small size blue color Rolhas 9.812.007 un (1) 

CL ACE BLEACH 31.4mm ext.diam small size Rolhas 2.204.672 un 

CL ACE HYPO BLEACH  4L large size Rolhas 2.936.552 un 

Ad hot melt glue 25kg for carton Colas 2.287 Kg 

Ad hot melt glue 15kg for labels Colas 1.492 Kg 

FI Neoblanc Pt automatic machine usage Colas 12.139 Kg 

TP Neoblanc Pt adhesive tape pp 50x990 Colas 703.130 Kg 

(1) Unidades. 

 

Tabela 8 - Consumo de matérias auxiliares em 2011 

Grupo de matérias auxiliares Função Consumo 

Óleos Manutenção 800 L 

Solventes Manutenção 150 L 

Tintas Manutenção 25 L 

Reagentes Ensaios laboratoriais 30 L 

 

A PROCTER & GAMBLE PORTO dispõe de áreas específicas e adequadas para o armazenamento 

das suas matérias-primas e auxiliares. Realça-se que todos os tanques de processo se encontram 

localizados em zonas impermeabilizadas, genericamente com resina epoxi e em algumas áreas com 

piso cerâmico com protecção química, e com sistemas de contenção dimensionados para conter 

110% do volume do maior tanque contido na área. No Anexo E é apresentada uma descrição das 

características dos tanques e meios de segurança instalados para o controlo de potenciais acidentes. 

Tendo por base as quantidades máximas armazenadas de produtos perigosos, a PROCTER & 

GAMBLE PORTO encontra-se actualmente abrangida pelo Decreto-Lei n.º 254/2007, de 12 de Julho, 

relativo à prevenção e controlo dos perigos associados a acidentes graves que envolvem substâncias 

perigosas, no que respeita ao nível inferior de perigosidade. No Anexo F é apresentada cópia da 
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notificação enviada à Agência Portuguesa do Ambiente (APA) relativamente à aplicabilidade deste 

diploma. 

3.2.10 CONSUMO DE ENERGIA 

A PROCTER & GAMBLE PORTO utiliza a energia eléctrica como única fonte de energia primária.  

As instalações, à excepção da central de bombagem para incêndio, são alimentadas a partir da rede 

de média tensão aérea do grupo EDP - ENERGIAS DE PORTUGAL (EDP), a qual alimenta um posto 

de transformação localizado na nave de injecção – lado oeste. Este alimenta o quadro geral de baixa 

tensão, que posteriormente distribui a corrente para os quadros principais. A partir dos quadros 

elétricos principais a corrente elétrica é distribuída para os equipamentos de natureza elétrica 

existentes nas instalações. O corte geral de alimentação de energia eléctrica pode ser efetuado na 

célula de corte situada no Posto de Transformação referido anteriormente, ou através de um comando 

disparo de emergência na Portaria que, uma vez acionado, corta a energia geral. Os cortes parciais, 

de cada área principal, poderão ser feitos no quadro geral de baixa tensão. 

A central de bombagem é alimentada a partir da rede de baixa tensão aérea pública da EDP, a qual 

alimenta um quadro de baixa tensão localizado na entrada do cais de descarga de materiais de 

embalagem e carga de produto acabado – lado oeste. Este é dedicado e alimenta por cabo 

subterrâneo a central de bombagem – lado norte na cota mais baixa do edifício.  

Existe instalada uma UPS (Uninterruptible Power Supply) de 10 kVA, com autonomia de 1 hora, 

localizada no Quarto de Informação e Tecnologia que garante a alimentação, nesse período, de 

energia à Central Telefónica, Sistema de Controlo de Acessos, Sistema de Videovigilância e à Rede 

de Dados Estruturada (incluindo wireless) em caso de corte de energia eléctrica. 

A Central de Detecção de Incêndio tem uma bateria que lhe permite uma autonomia de 120 minutos, 

em caso de falha de alimentação de energia elétrica. 

Os consumos energéticos da PROCTER & GAMBLE PORTO nos últimos 3 anos são apresentados 

na Tabela 9. 

Tabela 9 – Consumos energéticos de 2009 a 2011 

Ano Consumo (kwh) 

2009 197.166 

2010 185.694 

2011 185.438 

 

A PROCTER & GAMBLE PORTO tem vindo a desenvolver diversas medidas com vista à 

racionalização dos consumos de energia, das quais se salientam as seguintes: 

− instalação de equipamentos de iluminação natural; 
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− instalação de sistema de compensação de potência com cos(φ)=1; 

− aquisição de compressor com variação electrónica; 

− sensibilização dos trabalhadores. 

A evolução do consumo específico de energia é apresentado na Figura 5. 
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Figura 5 - Evolução do consumo específico de energia de 2009 a 2011 

Salvaguarda-se que a PROCTER & GAMBLE PORTO não está abrangida pelo Decreto-Lei 

n.º71/2008, de 15 de Abril, que regula o sistema de gestão dos consumos intensivos de energia, uma 

vez que o seu consumo de energia (cerca de 40 tep/ano1 em 2011) não ultrapassa os 500 tep/ano. 

3.2.11 CONSUMO DE ÁGUA 

O abastecimento de água à PROCTER & GAMBLE PORTO provém da rede pública, de dois poços e 

de um furo artesiano, cujas características se apresentam na Tabela 10. 

Tabela 10 – Características das captações de água 

Denominação da 
captação 

Referência 
Referência da autorização/ 

comunicação prévia 
Volume máximo autorizado 

Poço 1 1 PR_CPT_004402 125 m3/mês 

Poço 2 2 PR_CPT_004403 125 m3/mês 

Furo 1 3 A04209/2011-RH2.11998.A 120 m3/mês 

                                                        
1 Conversão efectuada considerando o factor indicado pelo Despacho n.ç17313/2008: 1 kWh = 215 x 10-6 tep. 
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Os títulos de utilização dos recursos hídricos são apresentadas no Anexo G. 

A água para consumo humano, incluindo quartos de banho, cantina e bar, é fornecida pela rede 

pública. A água para consumo industrial é fornecida pela rede pública e pelas captações, sendo 

armazenada num depósito com capacidade de 150 m3. Previamente à sua distribuição pela fábrica, a 

água captada é tratada em filtros de areia. A água utilizada no laboratório é previamente 

desmineralizada através de um sistema de permuta iónica. 

A planta da rede de distribuição de água, incluindo a localização das captações e tanques existentes, 

é apresentada no Anexo H. 

Em 2011 a PROCTER & GAMBLE PORTO consumiu 20.870 m3 de água, cuja proveniência é 

apresentada na Tabela 11. Os consumos de água da rede pública foram contabilizados com base em 

dois contadores, um associado à utilização doméstica e outro à utilização industrial. O consumo de 

água do furo é contabilizado através de contador específico. O consumo de água dos poços foi 

determinado por estimativa, através da diferença entre a quantidade de produto acabado 

(maioritariamente água) e o consumo de água da rede pública para fins industriais. 

Tabela 11 – Consumo água por origem no ano de 2011 

Origem Utilização Consumo (m3/ano) 

Furo Industrial 544 

Poços Industrial 2.177 

Doméstica 525 
Rede pública 

Industrial 17.624 

Total 20.870 

 

Salvaguarda-se que são respeitados os volumes máximos de extracção autorizados para cada uma 

das captações. 

De referir ainda que a PROCTER & GAMBLE PORTO tem vindo a desenvolver diversas medidas com 

vista à racionalização dos consumos de água, das quais se salientam: a reintrodução do produto 

remanescente ou com defeito de qualidade na produção; a prensagem das lamas formadas no 

processo de filtração, para retirar toda a lixívia restante com o seu envio para o tanque de reciclo e 

posterior reintrodução no processo; e sensibilização dos trabalhadores. 

3.2.12 EMISSÕES DE ÁGUAS RESIDUAIS 

As águas residuais produzidas na PROCTER & GAMBLE PORTO têm origem nas actividades 

domésticas e em diferentes etapas do processo produtivo, nomedamente: laboratório, lavagem dos 

pavimentos e lavagem das telas de filtração da lixívia. 

A instalação industrial dispõe de uma rede separativa para drenagem dos diversos tipos de águas 

residuais produzidos, designadamente águas residuais industriais e domésticas, e águas pluviais.  
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As águas residuais resultantes da lavagem das telas de filtração da lixívia são descarregadas num 

tanque de fibra de vidro, com 40 m3 de capacidade, para reutilização no processo, após medição e 

reajuste da sua concentração de cloro.  

As restantes águas residuais (isto é, as águas residuais domésticas, as águas residuais resultantes da 

lavagem dos pavimentos e as águas residuais do laboratório) são descarregadas para o colector 

municipal de águas residuais de Matosinhos, conforme licença apresentada no Anexo I. 

A PROCTER & GAMBLE PORTO monitoriza trimestralmente a qualidade da água descarregada para 

o colector municipal. Na Tabela 12 são apresentadas as características típicas do efluente 

descarregado, com base nas quatro monitorizações realizadas em 2011, e respectiva comparação 

com os valores de admissão ao colector municipal, quando existentes. De notar que todos os limites 

estabelecidos são cumpridos. 

Tabela 12 – Características das águas residuais descarregadas para o colector municipal 

Parâmetro Unidades 
Concentração 

média 
Valores de admissão ao 

colector municipal 

pH Esc. Soronsen 6,9 6-9 

Carência Bioquímica de Oxigénio mg/l 62 500 

Carência Química de Oxigénio mg/l 320 - 

Sólidos Suspensos Totais mg/l 87 - 

Cloro livre mg/l < 0,2 - 

 

As águas residuais pluviais também são descarregadas para o colector municipal de águas pluviais. 

As plantas das redes de águas residuais, domésticas e industriais, e pluviais, incluindo identificação 

dos pontos de descarga, são apresentadas no Anexo J. 

3.2.13 EMISSÕES PARA A ATMOSFERA 

3.2.13.1 EMISSÕES POR FONTES PONTUAIS 

A PROCTER & GAMBLE PORTO tem actualmente uma fonte fixa pontual, a qual está associada ao 

silo de carbonato de sódio. O carbonato de sódio é uma matéria-prima que é recebida em big-bags de 

1250 kg, e tem um aspecto granulado, de cor branca, com dimensões médias na ordem dos 250 µm. 

Periodicamente, entre dois e três big-bags de carbonato de sódio são transferidos para um silo para 

serem alimentados, através de um sitema de transporte mecânico, a um tanque onde se procede à 

sua dissolução em água. A operação de transferência de carbonato para o silo envolve a queda por 

gravidade do mesmo, fazendo sair o ar existente no silo. De modo a evitar que essas poeiras se 

possam acumular na atmosfera envolvente, foi instalado um sistema de remoção de ar, equipado com 

um filtro de mangas. Uma vez que o tempo de funcionamento desta fonte é inferior a 500 h/ano e que 

o seu caudal mássico de emissão de poluentes, designadamente partículas, é reduzido, conforme 

apresentado no Anexo K, a PROCTER & GAMBLE PORTO solicitou à CCDR-N a isenção da sua 
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monitorização. Este pedido foi diferido, conforme também é apresentado no Anexo K. A PROCTER & 

GAMBLE PORTO mantém um registo do número de horas de funcionamento desta fonte, o qual 

indica que o seu funcionamento não tem ultrapassado as 100 h/ano. De referir ainda que esta fonte 

tem um diâmetro de 160 mm e uma altura de 6,7 m (medida desde o solo até ao seu topo), estando 

implantada num local com um pé-direito de 6,2 m. No Anexo L é apresentada uma planta com a 

localização desta fonte. 

3.2.13.2 EMISSÕES DIFUSAS 

A PROCTER & GAMBLE PORTO possui algumas fontes de emissões difusas, nomeadamente as 

associadas à abertura ocasional das tampas dos tanques de preparação do processo. A PROCTER & 

GAMBLE PORTO efectua regularmente medições da qualidade do ar nos postos de trabalho, 

verificando-se o cumprimento dos valores legais estabelecidos.  

3.2.13.3 EMISSÕES DE COMPOSTOS ORGÂNICOS VOLÁTEIS 

O uso de solventes na PROCTER & GAMBLE PORTO é ocasional e restringe-se a actividades de 

manutenção e limpeza de equipamentos. Desta forma, a instalação não se encontra abrangida pelo 

Decreto-Lei n.º 242/2001, de 31 de Agosto.  

3.2.13.4 EMISSÃO DE SUBSTÂNCIAS QUE EMPOBRECEM A CAMADA DE OZONO  

A PROCTER & GAMBLE PORTO não possui nas suas instalações equipamentos que contêm 

substâncias que empobrecem a camada de ozono, regulamentadas pelo Regulamento CE n.º 

2037/2000, de 29 de Junho, Decreto-Lei n.º 119/2002, de 20 de Abril, e Decreto-Lei n.º 152/2005, de 

31 de Agosto. 

3.2.13.5 EMISSÃO DE GASES FLUORADOS COM EFEITO DE ESTUFA 

A PROCTER & GAMBLE PORTO possui nas suas instalações alguns equipamentos de refrigeração 

que contêm hidrofluorocarbonetos (HFC). Estes refrigerantes são gases fluorado com efeito de estufa, 

encontrando-se no âmbito do regulamento pelo Regulamento (CE) N.º 842/2006 e Decreto-Lei n.º 

56/2011, de 21 de Abril. Na Tabela 14 é apresentado um inventário dos equipamentos com gases 

fluorados existentes. 

Tabela 13 – Inventário dos equipamentos contendo gases fluorados 

Equipamento Local Fabrico Gás Classificação 
Quantidade 

(kg) 

Capacidade 

(kW) 

Chiller MTA 
Taurus New 133 

Plataforma 
Cais 2004 R407C HFC 30 132 

Quadro Eléctrico 
Magic MG 123/D Magic 2000 R134a HFC < 1 < 1 

Quadro Eléctrico 
Magic MGL 5D Magic 1997 R134a HFC < 1 < 1 
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Equipamento Local Fabrico Gás Classificação 
Quantidade 

(kg) 

Capacidade 

(kW) 

Secador Ar Plataforma 
Cais  R404a HFC 2  

Ar Condicionado 
(Gabinete) (1 

unidade) 
BCR 2009 R407C CFC < 1 < 1 

Ar Condicionado 
(Gabinete) (2 

unidades) 
IT Room 2010 R407C CFC < 1 < 1 

Ar Condicionado 
(Gabinete) MCR 2004 R407C HFC 1,95  

Ar Condicionado 
(Gabinete) LAB 2009 R407C CFC < 1 < 1 

Ar Condicionado 
(Loja) Loja 2010 R407C CFC < 1 < 1 

Frigorífico 
VIDIFRI Área social 2010 R134a HFC < 0,5 < 1 

Frigorífico 
LIEBHER Laboratório 2010 R600a HFC < 0,5 < 1 

Frigorífico 
Whirlpool 

Edíficio 
Admnistrativo 2003 R134a HFC <1 < 1 

Ar Condicionado Cobertura 2001/2002 R407C HFC 11,2 e 6,8 42 

Reservatórios de 
água Fonte Viva Fábrica  R134a HFC 0,12  

Máquina de 
Sandes 

Sala de 
refeições  R134a HFC 0,12  

 

A PROCTER & GAMBLE PORTO recorre normalmente a técnicos e empresas certificados para 

proceder às intervenções técnicas destes equipamentos. 

3.2.13.6 EMISSÕES DO TRÁFEGO 

As actividades de transporte identificadas na secção 3.2.6 acarretam a emissão de partículas e gases 

de combustão. 

3.2.14 RESÍDUOS 

Os resíduos produzidos na PROCTER & GAMBLE PORTO são recolhidos de modo selectivo, 

codificados, quantificados e entregues a entidades licenciadas para a sua gestão, quer para o 

transporte, quer para o destino final, dando cumprimento ao estabelecido pelo Decreto-Lei n.º78/2006, 

de 4 de Abril, republicado pelo Decreto-Lei n.º 73/2011, de 17 de Junho, que estabelece o regime 

geral da gestão de resíduos, e na Portaria n.º 209/2004, de 3 de Março, que aprova a Lista Europeia 

de Resíduos (LER). A Tabela 14 apresenta uma descrição dos principais resíduos produzidos no ano 

de 2011. 
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Tabela 14 – Descrição dos principais resíduos produzidos no ano de 2011 

Resíduo Código LER (1) Quantidade (t) Transportador Destino Final 
Operação 

de gestão (2) 
Lixivia -

hipoclorito de 
sódio 

060205* 24677 EGEO SISAV D15 

Lamas de 
filtração 070612 13110 

Transportes 
Centrais Pombal 

Ecodeal D01 

Tintas obsoletas 080111* 37 
Transportes 

Centrais Pombal 
Ecodeal D09 

Tinteiros e toners 080317* 42 Seur Interrecycling R13 

Liquido de 
lavagem aquoso 

com 
hidrocarbonetos 

120301* 60 Safety Kleen Safety Kleen D15 

Óleos de 
motores, 

transmissões e 
lubrificação 

130208* 810 
Correia & 
Correia 

Correia & 
Correia 

R13 

Resíduos de 
solventes e 

outras misturas 
de solventes 

140603* 90 Safety Kleen Safety Kleen R13 

Embalagens de 
papel e cartão 150101 7596 Ecopaletes Ecopaletes R13 

Embalagens de 
plástico 150102 5656 

Ecopaletes, 
Fernando& 

Salgado 

Ecopaletes, 
Fernando& 

Salgado 
R03 eR13 

Embalagens de 
madeira 150103 9850 Ecopaletes Ecopaletes R13 

Embalagens de 
metal 150104 14 

Fernando& 
Salgado 

Socer 
Embalagem 

R04 

Embalagens 
contendo 

substâncias 
perigosas 

150110* 542 
Fernando& 

Salgado 
Socer 

Embalagem 
R04 

Absorventes 
contendo 

substâncias 
perigosas 

150202* 657 Safety Kleen Safety Kleen D15 

Equipamento 
eléctrico 160214 60,88 PG Ecocentro R13 

Resíduos 
inorgânicos 
contendo 

substâncias 
perigosas 

160303* 20 Sintimex Sintimex R13 

Águas com tinta 
e solventes – 

glicerina 
160305* 175 Egeo Egeo D15 

Metais ferrosos 191202 2640 Rvolta Sucata Ramil R04 

Papel e cartão 200101 2630 Rvolta SPR R13 

Lâmpadas 200121* 10,79 PG Ecocentro R13 

Plástico 200139 605 EGEO, Rvolta 
SISAV, Valor 

Rib, Solerenco 
D01 

Sucata metálica 200140 3800 Rvolta Sucata Ramil R04 
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Resíduo Código LER (1) Quantidade (t) Transportador Destino Final 
Operação 

de gestão (2) 
Urbanos e 

equiparados 200301 4360 Rvolta 
Valor Rib, 
Solerenco 

R13 

Urbanos e 
equiparados não 

anteriormente 
especificados 

200399 32,5 Canon Higyene Canon Higyene D14 

(1) Classificação de acordo com a Lista Europeia de Resíduos (LER) aprovada pela Portaria n.º 209/2004, de 3 de Março. Os 
resíduos assinalados com (*) são considerados perigosos. 

(2) De acordo com definição da Portaria n.º 209/2004, de 3 de Março. Os R correspondem a operações de valorização e os 
D a operações de eliminação. 

 

A PROCTER & GAMBLE PORTO dispõe de locais específicos para o armazenamento dos resíduos 

gerados, os quais se encontram devidamente identificados. Os resíduos líquidos ou pastosos são 

armazenados em áreas dotadas de sistema de contenção para a prevenção de eventuais derrames. 

Quando a quantidade acumulada assim o justifica, estes são enviados para os operadores de gestão 

de resíduos devidamente licenciados que apresentam os processos de tratamento tecnológica e 

ambientalmente mais avançados, desde que economicamente viáveis, privilegiando sempre que 

possível a sua valorização face à sua eliminação. Esta expedição é acompanhada das respectivas 

Guias de Acompanhamento de Resíduos, segundo modelo aprovado pela Portaria n.º 335/97, de 16 

de Maio, que fixa as regras a que fica sujeito o transporte de resíduos dentro do território nacional. 

De referir que no âmbito do seu processo de fabrico a PROCTER & GAMBLE PORTO procede à 

trituração e reutilização do plástico de embalagens não conformes no próprio processo e que as 

lamas resultantes da filtração da lixívia são submetidas a uma desidratação, em filtro prensa, e 

neutralização, antes do seu envio para o exterior. Esta operação é realizada em área 

impermeabilizada e dotada de sistema de contenção. 

Para além dos aspectos já focados, considera-se pertinente salvaguardar que não existem na 

instalação equipamentos que contenham policlorobifenilos (PCBs), pelo que não há lugar à aplicação 

do Decreto-Lei n.º277/99, de 23 de Julho, e respectivas alterações posteriores. 

3.2.15 EMISSÕES DE RUÍDO 

As actividades da PROCTER & GAMBLE PORTO dão origem à produção de ruído, nomeadamente 

ao nível das linhas insufladoras. De referir ainda a existência de outras fontes de ruído de carácter 

temporário, como o tráfego automóvel associado às actividades de transporte, quer de matéria-prima, 

quer de produto final. 

Em 2007 a PROCTER & GAMBLE PORTO procedeu à avaliação do ruído emitido para o exterior no 

perímetro da instalação fabril, conforme apresentado no Anexo M.  

A PROCTER & GAMBLE PORTO tem vindo a desenvolver medidas de redução dos níveis de ruído 

ambiental, designadamente a transferência dos compressores para uma zona especialmente criada 

para o efeito, dotada de cobertura e pavimento com características insonorizantes. 
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Informação mais detalhada acerca das emissões e medidas de gestão de ruído da instalação são 

apresentadas na secção 4.11. 

3.2.16 GESTÃO DE RISCOS 

A PROCTER & GAMBLE PORTO dispõe de um estudo de identificação de perigos e avaliação de 

riscos para a Segurança e Saúde no Trabalho, tendo implementado um conjunto de medidas e meios 

necessários para a sua prevenção e controlo. 

Encontra-se implementado um Plano de Emergência Interno (PEI), sendo realizados simulacros 

periódicos e diversas acções práticas para facilitar a sua implementação e apreensão pelos 

colaboradores. 

A unidade industrial dispõe de brigadas de emergência, composta por elementos com experiência 

para lidar com os meios de protecção contra incêndios existentes na empresa. 

Todos os trabalhadores da unidade industrial recebem formação prática em segurança no 

trabalho/protecção do ambiente e executam exercícios evacuação e de combate a incêndio. 

Conforme referido anteriormente, tendo por base as quantidades máximas armazenadas de produtos 

perigosos, a PROCTER & GAMBLE PORTO encontra-se abrangida pelo Decreto-Lei n.º 254/2007, de 

12 de Julho, relativo à prevenção e controlo dos perigos associados a acidentes graves que envolvem 

substâncias perigosas, no que respeita ao nível inferior de perigosidade. A Política de Prevenção de 

Acidentes Graves da  PROCTER & GAMBLE PORTO é apresentada no Anexo N. 

3.2.17 PREVENÇÃO E CONTROLO INTEGRADOS DA POLUIÇÃO 

A PROCTER & GAMBLE PORTO não se encontra abrangida pelo Decreto-Lei n.º 173/2008, de 26 de 

Agosto, relativo à Prevenção e Controlo Integrados da Poluição (PCIP). 

3.2.18 SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABALHO 

Os serviços de Segurança no Trabalho da PROCTER & GAMBLE PORTO encontram-se organizados 

segundo a modalidade de serviços externos. 

A PROCTER & GAMBLE PORTO dispõe de um posto médico para assistência aos seus 

trabalhadores, o qual dispõe do equipamento necessário para prestação de primeiros socorros e 

conta com a assistência semanal de um médico de trabalho. 

Cerca de 10 trabalhadores possuêm curso de socorrista. 
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3.2.19 SISTEMAS DE GESTÃO DA QUALIDADE, AMBIENTE E SEGURANÇA 

Na PROCTER & GAMBLE PORTO as questões relacionadas com a qualidade, ambiente, segurança 

e saúde no trabalho são consideradas muito relevantes para a organização, pelo que a empresa tem 

implementado um sistema de gestão da qualidade, ambiente, segurança e saúde no trabalho.  

De realçar que o Sistema de Gestão Ambiental (SGA) esteve certificado pela norma NP ISO 

14001:2004, e registado no European Eco-Management and Audit Scheme (EMAS), de 2004 a 2008. 

Contudo, por motivos económicos, a PROCTER & GAMBLE PORTO optou por abandonar a 

certificação e o registo do seu SGA, continuando no entanto a seguir a generalidade dos 

procedimentos e práticas ambientais implementadas nesse período. O sistema de gestão da 

segurança e saúde no trabalho também esteve  certificado segundo as normas OHSAS 18001:1999, 

entre 2004 e 2008, mas pelo mesmo motivo acima descrito a PROCTER & GAMBLE PORTO decidiu 

abandonar a certificação. 

3.3 CARACTERIZAÇÃO DA FASE DE CONSTRUÇÃO DA AMPLIAÇÃO 

Todos os equipamentos novos serão colocados dentro de edifícios já construídos, pelo que não 

haverá lugar a qualquer tipo de obra de edificação, ou alteração de edificações. Desta forma, as 

actividades de construção estarão restringidas à realização de algumas alterações do layout actual, a 

nível de equipamentos e áreas de apoio ao processo, e à instalação de alguns equipamentos novos, 

designadamente: 

− duas novas insufladoras para as embalagens de 2 L de lixívia; 

− um novo filtro de lixívia; 

− um novo filtro prensa para desidratação das lamas geradas no novo filtro de lixívia; 

− um novo silo de tripolifosfato de sódio (STPP), com filtro de mangas associado; 

− uma linha de enchimento de 2 L que trabalhará em alternância com a actual linha de 2 L2; 

− um tanque de armazenamento de água desmineralizada. 

Proceder-se-á ainda ao aumento da potência do posto de transformação de forma a suportar e 

acomodar os novos equipamentos. 

No Anexo D é apresentada a planta de layout da instalação após a ampliação, com realçe para as 

alterações envolvidas. 

De seguida procede-se à descrição dos principais aspectos ambientais a considerar nesta fase. 

                                                        
2 Prevê-se que, futuramente, a linha antiga de 2,5L seja removida e a nova linha de 2L passe a produzir os dois tamanhos, 

contudo de momento esta alteração não tem data definida. 
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3.3.1 NÚMERO DE TRABALHADORES 

Dado que as alterações a realizar são reduzidas, não está prevista a contratação adicional de 

trabalhadores durante esta fase. Contudo, é de notar que a instalação dos novos equipamentos dará 

origem a um acréscimo da subcontratação de serviços de transporte e apoio técnico especializado. 

3.3.2 ACTIVIDADES DE TRANSPORTE 

Dado que as alterações a realizar são reduzidas, não é de esperar um aumento significativo da 

circulação de máquinas e veículos. Contudo, haverá sempre algum tráfego adicional resultante do 

transporte para a instalação dos novos equipamentos e da visita de fornecedores e pessoal técnico 

especializado. 

3.3.3 CONSUMO DE MATÉRIAS-PRIMAS E AUXILIARES 

Dado que as alterações a realizar são reduzidas e não envolvem actividades de construção, a 

utilização de materiais durante esta fase será limitada a produtos auxiliares como lubrificantes e 

produtos de limpeza. 

3.3.4 CONSUMO DE ENERGIA 

Na fase de implantação dos equipamentos será utilizada energia eléctrica proveniente da rede pública 

de abastecimento para a iluminação e alimentação de equipamentos.  

3.3.5 CONSUMO DE ÁGUA 

Durante a fase de implantação dos equipamentos será utilizada água nas actividades domésticas. O 

abastecimento será realizado a partir das captações de água actualmente existentes na PROCTER & 

GAMBLE PORTO, conforme descrito na secção 3.2.11. Dado que nesta fase não haverá lugar à 

contratação de novos trabalhadores, a quantidade de água consumida deverá ser praticamente igual à 

resultante do funcionamento actual da instalação, embora possam ocorrer algumas variações, pouco 

significativas, resultantes da presença temporária de fornecedores e pessoal técnico especializado 

nas instalações da PROCTER & GAMBLE PORTO.  

3.3.6 EMISSÕES DE ÁGUAS RESIDUAIS 

As águas residuais geradas durante a fase de implantação dos equipamentos resultarão 

essencialmente das instalações sanitárias e serão encaminhadas para rede de águas residuais já 

existente, sendo descarregadas em colector municipal. A PROCTER & GAMBLE PORTO dispõe 

actualmente de uma autorização de descarga das suas águas residuais no colector, conforme referido 

na secção 3.2.12. Dado que nesta fase não haverá lugar à contratação de novos trabalhadores, a 

quantidade de águas residuais produzidas deverá ser praticamente igual à resultante do 
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funcionamento actual da instalação, embora possam ocorrer algumas variações, pouco significativas, 

resultantes da presença temporária de fornecedores e pessoal técnico especializado nas instalações 

da PROCTER & GAMBLE PORTO. 

3.3.7 EMISSÕES PARA A ATMOSFERA 

Dado que as alterações a realizar são reduzidas e não envolvem actividades de construção ou a 

circulação significativa de veículos, não é de prever um acréscimo relevante da produção de emissões 

para a atmosfera nesta fase. Contudo, prevê-se a ocorrência de algum tráfego adicional resultante do 

transporte para a instalação dos novos equipamentos e da visita de fornecedores e pessoal técnico 

especializado, o que naturalmente se repercurtirá num ligeiro acréscimo das emissões associadas ao 

tráfego. 

3.3.8 RESÍDUOS 

Os principais resíduos gerados durante a fase de implantação dos equipamentos são sumariados na 

Tabela 15. Dado que as alterações a realizar são reduzidas e não envolvem actividades de 

construção, não é de prever a produção de quantidades significativas de resíduos. 

Tabela 15 – Principais resíduos gerados durante a fase de construção 

Resíduos Origem Código LER (1) 

Embalagens de papel e cartão Embalamento dos 
equipamentos 15 01 01 

Embalagens de plástico Embalamento dos 
equipamentos 15 01 02 

Embalagens de madeira Embalamento dos 
equipamentos 15 01 03 

Embalagens de metais Embalamento dos 
equipamentos 15 01 04 

Embalagens contaminadas com 
produtos químicos perigosos 

Lubrificação e limpeza dos 
novos equipamentos 15 01 10* 

Mistura de resíduos urbanos e 
equiparados Actividades de apoio 20 03 01 

(1) Classificação de acordo com a Lista Europeia de Resíduos (LER) aprovada pela Portaria n.º 209/2004, 
de 3 de Março. Os resíduos assinalados com (*) são considerados perigosos. 

 

Serão cumpridas todas as regras e boas práticas aplicáveis à gestão de resíduos, conforme se 

verifica actualmente nas instalações existentes. 

3.3.9 EMISSÕES DE RUÍDO 

As principais fontes de ruído associadas à implantação dos equipamentos serão a instalação dos 

novos equipamentos e a circulação dos veículos necessários para o seu transporte até à PROCTER & 

GAMBLE PORTO. 
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3.3.10 GESTÃO DE RISCOS 

Todos as actividades a realizar serão alvo de um estudo de identificação de perigos e avaliação de 

riscos para a Segurança e Saúde no Trabalho e subsequente implementação das medidas e meios 

necessários para a sua prevenção e controlo. 

3.3.11 SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABALHO 

Os serviços de Segurança e Saúde no Trabalho serão estendidos às novas actividades e eventuais 

trabalhadores temporários. 

3.4 CARACTERIZAÇÃO DA FASE DE EXPLORAÇÃO DA AMPLIAÇÃO 

3.4.1 PROCESSO PRODUTIVO 

O processo de fabrico após a ampliação será genericamente idêntico ao da situação actual, já que os 

equipamentos a instalar apresentam características similares aos existentes. As alterações a realizar 

são a seguir descritas: 

− incorporação no processo de fabrico de duas novas insufladoras para as embalagens de 2 L 

de lixívia, o que irá permitir aumentar a capacidade de produção; 

− incorporação no processo de fabrico de um novo filtro de lixívia, para separar a operação das 

variantes perfumadas da variante regular, por uma questão de qualidade e eficiência; 

− incorporação no processo de fabrico de um novo filtro prensa para desidratação das lamas 

geradas no novo filtro de lixívia; 

− incorporação no processo de fabrico de um novo silo de STPP, com filtro de mangas 

associado; 

− utilização de um posto de transformação de maior potência; 

− incorporação no processo de fabrico de uma linha de enchimento de 2 L que trabalhará em 

alternância com a actual linha de 2 L3; 

− incorporação no processo de fabrico de um novo tanque de armazenamento de água 

desmineralizada. 

No Anexo X é apresentada a planta de layout da instalação após a ampliação. 

                                                        
3 Prevê-se que, futuramente, a linha antiga de 2,5L seja removida e a nova linha de 2L passe a produzir os dois tamanhos, 

contudo de momento esta alteração não tem data definida. 
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3.4.2 REGIME DE FUNCIONAMENTO 

O regime de funcionamento será o mesmo das actividades já existentes. 

3.4.3 NÚMERO DE TRABALHADORES 

A ampliação implicará a contratação de 4 novos trabalhadores. 

3.4.4 ACTIVIDADES DE TRANSPORTE 

Prevê-se que o movimento de veículos durante os dias úteis aumente para cerca de 38 ligeiros e 12 

pesados por dia. A distribuição dos fluxos de tráfego ao longo do dia deverá manter-se sensivelmente 

igual. 

3.4.5 PRODUTOS FINAIS 

Após o projecto, a unidade industrial passará a dispor de uma capacidade para produzir 50.000 t/ano 

de lixívia, o que representa um aumento de 25% face à capacidade actual. Contudo, a produção real 

não deverá ultrapassar 39.000 t/ano. Salvaguarda-se que não existirá qualquer aumento da 

quantidade de produto armazenada (a produção adicional será escoada através de um aumento do 

número expedições). 

3.4.6 CONSUMO DE MATÉRIAS-PRIMAS E AUXILIARES 

A ampliação irá implicar um aumento no consumo de matérias-primas e auxiliares na ordem dos 25%. 

O armazenamento destes materiais será realizado nos locais já existentes para esse efeito, segundo 

as mesmas regras e boas práticas descritas na secção 3.2.9. 

A previsão dos consumos anuais de matérias-primas e auxiliares é apresentado nas Tabela 16 e 

Tabela 17. 

Tabela 16 - Previsão dos consumos anuais de matérias-primas 

Matérias-primas 
Previsão do 

consumo 

Hipoclorito de sódio 8.711.085 kg 

Soda Caústica 460.750 kg 

Dense Soda Ash 374.013 kg 

Sodium Tripolyphosphate Solution 2 125.144 kg 

Premix Mintaka I EO4 at Gattatico 132.428 kg 

Floralia LC5 1.563 kg 

Cloreto de cálcio dihidratado 4.406 kg 

CHASE 702 PCMF TUR PF 444 kg 

Woody Pine 973 kg 

Adriatica LC GNF PF I44C 249 kg 

Alkylethoxysulphate alkylsulphate-blend 3.230 kg 
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Matérias-primas 
Previsão do 

consumo 

Solução de cloreto de sódio 151.265 kg 

Ressin Alcudia HD Polyethylene 5803 1.074.771 kg 

CL ACE BLEACH XX small size blue color 12.265.009 un 

CL ACE BLEACH 31.4mm ext.diam small size 2.755.840 un 

CL ACE HYPO BLEACH  4L large size 3.670.690 un 

Ad hot melt glue 25kg for carton 2.859 kg 

Ad hot melt glue 15kg for labels 1.865 kg 

FI Neoblanc Pt automatic machine usage 15.174 kg 

TP Neoblanc Pt adhesive tape pp 50x990 878.913 kg 

 

Tabela 17 - Previsão dos consumos anuais de matérias auxiliares 

Grupo de matérias auxiliares 
Previsão do 

consumo 

Óleos 1000 L 

Solventes 190 L 

Tintas 25 L 

Reagentes 30 L 

3.4.7 CONSUMO DE ÁGUA 

O abastecimento de água será feito a partir das fontes já existentes, sendo de prever um aumento do 

consumo de água industrial na ordem dos 25%, correspondente a cerca de 5.080 m3/ano, e no 

consumo de água doméstico na ordem dos 11%, correspondente a cerca de 130 m3/ano. 

Globalmente, prevê-se então um aumento do consumo de água na ordem dos 36%. Na Tabela 18 são 

apresentados os consumos previstos após a ampliação. 

Tabela 18 – Previsão dos consumos anuais de água 

Origem Utilização 
Consumo após 

ampliação (m3/ano) 

Furo Industrial 680 

Poços Industrial 2.720 

Doméstica 650 
Rede pública 

Industrial 22.000 

TOTAL 26.050 

 

A rede de abastecimento de água não sofrerá qualquer alteração, excepto no que respeita à 

instalação do novo tanque de água desmineralizada. Salvaguarda-se que continuarão a ser 

respeitados os volumes máximos de extracção autorizados para cada uma das captações. 
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3.4.8 CONSUMO DE ENERGIA 

Com a ampliação prevê-se que o consumo energético passe para os 2.326 MWh, correspondendente 

a um aumento de cerca de 25%. A capacidade instalada passará de 800 kVA para 1.250 kVA. 

3.4.9 EMISSÕES DE ÁGUAS RESIDUAIS 

A ampliação prevista para a unidade principal acarretará um ligeiro aumento da produção de efluentes 

líquidos domésticos, que deverá ser inferior a 10%, os quais serão encaminhados para a rede de 

drenagem já existente, sendo descarregados para o sistema municipal. 

Ao nível industrial, haverá um acréscimo na ordem dos 25% da produção de águas de lavagem das 

telas, as quais serão reutilizadas como actualmente, estando salvaguardada a devida capacidade do 

sistema instalado. 

Não está prevista qualquer outra alteração ao nível da quantidade ou tipo de de águas residuais 

produzidas. 

3.4.10 EMISSÕES PARA A ATMOSFERA 

Como resultado da ampliação em estudo será instalada uma nova fonte fixa, associada ao novo silo 

de STPP, a qual estará equipada com um sistema de extracção e tratamento de ar por filtro de 

mangas. Esta fonte fixa terá por objectivo extrair as emissões resultante da descarga de STPP para o 

novo silo, e terá um funcionamente semelhante à da fonte fixa associada ao silo de carbonato de 

cálcio actualmente existente, cuja caracterização foi efectuada na secção 3.2.13. Face ao exposto, é 

expectável que as emissões de poluentes, designadamente partículas, o caudal de emissão e o 

tempo de funcionamento desta fonte fixa sejam reduzidos, tal como acontece no caso da fonte 

actualmente instalada. De referir ainda que esta nova chaminé cumprirá com o disposto na legislação 

em vigor no que respeita à sua altura, a qual será superior, em 3 m, à cota máxima do obstáculo 

próximo mais desfavorável, e secção, que deverá ser circular com um diâmetro de 300 mm. No Anexo 

L é apresentada uma planta com a sua localização. 

Salvaguarda-se que não é expectável a ocorrência de alterações das emissões difusas como 

resultado do aumento da produção, nem a ocorrência de um aumento significativo das emissões 

associadas ao tráfego de pessoas e materiais. 

3.4.11 RESÍDUOS 

As ampliações previstas não implicarão a produção de novos tipos de resíduos. É no entanto de 

esperar um aumento na ordem de 8% na quantidade de resíduos produzidos actualmente pela 

PROCTER & GAMBLE PORTO. 

Serão cumpridas todas as regras e boas práticas aplicáveis à gestão de resíduos, conforme se 

verifica actualmente nas instalações existentes. 
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3.4.12 EMISSÕES DE RUÍDO 

Todas as máquinas vão ser instaladas no interior de edifícios já existentes.  

A PROCTER & GAMBLE PORTO exige o cumprimento da Directiva 2006/42/CE, de 17 de Maio, 

vulgarmente conhecida como Directiva Máquinas, para todos os equipamentos adquiridos, 

nomeadamente no que respeita à emissão dos níveis sonoros durante a fase de operação.  

3.4.13 GESTÃO DE RISCOS 

Todos os processos a implementar serão alvo de um estudo de identificação de perigos e avaliação 

de riscos para a Segurança e Saúde no Trabalho e subsequente implementação das medidas e meios 

necessários para a sua prevenção e controlo. 

O Plano de Emergência Interno (PEI) já implementado será alargado às novas actividades, com a 

inerente realização das acções necessárias à sua apreensão pelos colaboradores. 

Uma vez que não haverá alterações ao nível do tipo e quantidade de substâncias perigosas 

armazenadas, seja sob a forma de matérias primas, produtos final ou resíduos, após a ampliação a 

PROCTER & GAMBLE PORTO continuará a estar abrangida pelo Decreto-Lei n.º 254/2007, de 12 de 

Julho, relativo à prevenção e controlo dos perigos associados a acidentes graves que envolvem 

substâncias perigosas, no que respeita ao nível inferior de perigosidade. 

3.4.14 PREVENÇÃO E CONTROLO INTEGRADOS DA POLUIÇÃO 

As alterações previstas não provocarão qualquer alteração ao nível da prevenção e controlo integrado 

da poluição. 

3.4.15 SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABALHO 

Os serviços de Segurança e Saúde no Trabalho serão estendidos às novas actividades e 

trabalhadores. 

3.4.16 SISTEMAS DE GESTÃO DA QUALIDADE, AMBIENTE E SEGURANÇA 

Os novos processos serão integrados no sistema de gestão da qualidade, ambiente, segurança e 

saúde no trabalho existente. 

3.5 CARACTERIZAÇÃO DA FASE DE DESACTIVAÇÃO DA AMPLIAÇÃO 

A actividade desenvolvida na PROCTER & GAMBLE PORTO não tem previsto um tempo de vida 

limitado, sendo intenção do proponente mantê-la enquanto houver viabilidade económica para tal. Por 

outro lado, na eventualidade dessa desactivação ocorrer, a futura utilização do local não se encontra 

definida. As instalações poderão ser reconvertidas para fins industriais ou outros, situação reforçada 
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pela periódica manutenção das infra-estruturas. No entanto, as instalações poderão também vir a ser 

desmanteladas. 

Por estes motivos, as acções associadas à fase de desactivação deverão ser avaliadas após 

definição do cenário futuro.  

3.6 PROJECTOS ASSOCIADOS OU COMPLEMENTARES 

Não foram identificados projectos associados ou complementares ao projecto em análise, 

nomeadamente os que se referem à criação ou alteração das acessibilidades viárias, alargamento 

das redes municipais de água, drenagem de águas residuais e pluviais, ou rede de energia eléctrica. 

3.7 PROGRAMAÇÃO TEMPORAL DAS ETAPAS DO PROJECTO 

A ampliação da PROCTER & GAMBLE PORTO será implementada de forma faseada, conforme 

apresentado no Tabela 19. 

Tabela 19 - Programação temporal do projecto 

Etapa Setembro 2012 Outubro 2012 

Instalação de novos equipamentos         

Arranque da exploração dos novos equipamentos         

3.8 ALTERNATIVAS DE EXECUÇÃO, PROCESSO E LOCALIZAÇÃO 

No desenvolvimento do presente EIA considerou-se a alternativa zero, relativa à não realização do 

projecto, que neste caso se afigura sob a forma de desactivação, uma vez que a unidade se encontra 

em plena laboração e, por imposição do grupo PROCTER & GAMBLE, será encerrada caso o projecto 

não seja desenvolvido. 

Dado que se trata de uma unidade industrial em plena laboração, não foram consideradas alternativas 

de localização. 

Ao nível do processo, a tecnologia a implementar é considerada como a melhor tecnologia disponível. 
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4 CARACTERIZAÇÃO DA SITUAÇÃO DE REFERÊNCIA 

Neste capítulo é efectuada a caracterização do ambiente afectado pelo projecto e da sua previsível 

evolução na ausência deste, em termos dos factores ambientais susceptíveis de afectação, 

designadamente Geologia e Geomorfologia, Solos, Hidrogeologia, Recursos Hídricos de Superfície, 

Paisagem, Recursos Biológicos, Património Arquitectónico e Arqueológico, Socio-Economia, 

Ordenamento do Território, Clima e Qualidade do Ar, Ambiente Sonoro e Resíduos. Para cada um 

destes factores ambientais foi realizado um estudo mais ou menos pormenorizado, tendo em atenção 

a sensibilidade da zona e o tipo de projecto em questão. 

4.1 GEOLOGIA E GEOMORFOLOGIA 

4.1.1 INTRODUÇÃO  

A caracterização da situação de referência ao nível da Geologia e Geomorfologia incluiu, numa fase 

inicial, a recolha da principal bibliografia referente à geologia regional, que permitiu realizar o 

enquadramento do ponto de vista geológico, assim como a análise de toda a informação de base 

referente ao projecto. 

Posteriormente foram realizados trabalhos de campo, os quais decorreram durante o mês de Abril de 

2012. O reconhecimento efectuado no campo contribuiu, essencialmente, para a identificação e 

caracterização das fácies litológicas que afloram no local, assim como para a avaliação das 

características estruturais do substrato granítico que aflora no interior da área afecta ao projecto. Para 

uma eficaz abordagem, o reconhecimento da área necessário para a avaliação deste descritor incidiu 

sobre o seu interior e sobre a sua envolvente imediata. 

4.1.2 HIPSOMETRIA 

A área em estudo situa-se numa zona de cotas que variam desde os 75 m aos 80 m, encontrando-se 

integrada numa área de relevo suave a moderado, com zonas de talvegue pouco encaixadas e 

vertentes pouco acidentadas (ver Figura 6 e Anexo B). 
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Figura 6 – Enquadramento da área de estudo na carta hipsométrica 

4.1.3 GEOMORFOLOGIA 

As formas de relevo que ocorrem na região encontram-se fortemente condicionadas pelo substrato 

granítico. Sendo assim, a área afecta ao projecto caracteriza-se por apresentar um relevo suave a 

moderado, apresentando cotas de aproximadamente 75 m de altitude (ver Anexo B e Anexo O, 

Fotografias 1 e 2). 

De uma forma geral, as cotas mais elevadas são atingidas para oriente, sendo nessa direcção que o 

terreno se apresenta mais acidentado e onde ocorrem vértices geodésicos (Santiago de Custóias a 

NE com 93 m e S. Gens a SE com 122 m). Quase não se observam zonas de talvegue na envolvente, 

ocorrendo uma linha de água, com direcção aproximadamente NO-SE, que se desenvolve a norte da 

área em estudo com cotas ligeiramente inferiores mas de inclinação pouco pronunciada. 

A rede de drenagem, que abrange todo o substrato geológico em análise, resume-se à existência de 

linhas de água, das quais parte poderá apresentar carácter temporário e que fluem para linhas de 

água de ordem superior que, por sua vez, culminam no rio Leça. Este curso de água apresenta uma 

zona de vale aberto ao atravessar os metassedimentos, com uma direcção aproximadamente E-O, 

tornando-se mais sinuoso quando atravessa as formações graníticas que ocorrem na área de 

interesse a este estudo. 

Sistema de Coordenadas: Lisboa Hayford Gauss IGeoE 
Projecção: Transverse Mercator 
Datum Lisboa; Origem N300000; E200000 

 



AMPLIAÇÃO DA PROCTER & GAMBLE PORTO 
ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL  

Relatório Síntese  

 

 36 

4.1.4 GEOLOGIA 

Esta área insere-se nos terrenos da Zona Centro Ibérica (ZCI), que corresponde a uma das unidades 

mais importantes do Maciço Hespérico (ver Anexo P). Está cartografada à escala 1/50000, na Folha 

9-C (Porto), conforme apresentado no Anexo Q. 

Na zona em estudo aflora um granito alcalino, de grão médio a grosseiro, leucocrata, de duas micas 

com predominância de moscovite designado por Granito do Porto, apresentando-se numa extensa 

área em toda a região (ver Anexo O, Fotografia 3). É comum a ocorrência de níveis com intensa 

caulinização dos feldspatos com formação de caulino que permitiu a exploração deste material na 

zona da Senhora da Hora. 

A instalação do maciço granítico provocou a intensa metamorfização do complexo xisto-grauváquico 

(CXG) pré-existente, com a formação de auréolas migmatíticas junto às zonas de contacto. 

Pontualmente encontram-se cartografadas pequenas manchas de depósitos de praias antigas e de 

terraços fluviais, no entanto no terreno não se encontram evidências destas litologias principalmente 

devido ao seu desmantelamento provocado pela ocupação antrópica intensa que se faz sentir na 

envolvente. 

No talvegue do rio Leça ocorrem aluviões nas zonas em que o vale é mais aberto, sendo sobre estes 

terrenos que, na maior parte das situações, se dispõem os campos agricultados, no entanto, estas 

zonas encontram-se bastante afastadas da área afecta a este estudo. 

A superfície de alteração, quando presente, apresenta uma fina camada de material orgânico de cor 

escura (por vezes com poucos centímetros). 

4.1.5 TECTÓNICA E FRACTURAÇÃO 

Com base nos elementos fornecidos pelas cartas de enquadramento (ver Anexo R), o local em estudo 

situa-se para SE de uma falha activa provável, com orientação NE-SO com um tipo de movimentação 

desconhecido. Na área não foram observados indícios da presença desta estrutura. 

4.1.6 SISMICIDADE 

Através da análise de cartas de previsão sísmica (ver Anexo S) que constam do Regulamento de 

Segurança e Acções para Estruturas de Edifícios e Pontes (RSAEEP), estabelecido pelo Decreto-Lei 

nº 235/83 de 31 de Maio de 1983, procedeu-se ao enquadramento da área, conforme se apresenta na 

Tabela 20. 

Tabela 20 – Enquadramento da área em estudo nas cartas sísmicas 

Parâmetro Enquadramento nas cartas sísmicas 

Zonas sísmicas propostas pelo RSAEEP D 

Intensidade sísmica máxima 1901-1971 VI 

Aceleração máxima, para 1000 anos 75 a 100 m/s2 
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Parâmetro Enquadramento nas cartas sísmicas 

Velocidade máxima, para 1000 anos 6 a 10 m/s 

Deslocamento máximo, para 1000 anos 3 a 4 cm 

 

Pela análise dos parâmetros apresentados, conclui-se que o local em estudo se insere numa zona 

com grande estabilidade tectónica e um risco sísmico reduzido a baixo, ou seja, está localizado numa 

das regiões mais estáveis de Portugal Continental. 

Refira-se, ainda, que a existência de uma falha, relativamente próxima da área, classificada como 

provável na Carta Neotectónica, não aparece evidenciada no terreno. 

4.1.7 EVOLUÇÃO PREVISÍVEL NA AUSÊNCIA DO PROJECTO 

A área em estudo, na ausência do projecto e na perspectiva do factor ambiental Geologia e 

Geomorfologia, apresentará uma evolução apenas condicionada por factores de ordem natural, desde 

que outros projectos similares não venham a ser implementados. Assim, a evolução perspectivada 

prende-se com factores tais como a erosão (provocada pelas águas da chuva, pela acção do vento, 

etc.) ou com aspectos correspondentes à própria evolução do orógeno hercínico, que apresenta, 

como característica principal, a extrema lentidão com que estes fenómenos naturais ocorrem. 

4.2 SOLOS 

4.2.1 INTRODUÇÃO 

Na caracterização deste factor ambiental procedeu-se à identificação do tipo de solo dominante e à 

capacidade de uso. Foi ainda avaliada a existência de solos com estatuto de protecção. 

A caracterização foi realizada a nível regional, por consulta do Atlas do Ambiente disponibilizado pela 

APA, complementada com uma visita ao local. 

4.2.2 CARACTERIZAÇÃO DO SOLO 

Na Figura 7 é apresentada extracto da Carta dos Solos do Atlas do Ambiente para a área em estudo. 

A classificação das unidades pedológicas é feita de acordo com a Carta de Solos do Mundo da 

FAO/Unesco. Conforme se pode observar, em Matosinhos predominam os Cambissolos. 

Os Cambissolos caracterizam-se de uma maneira geral, por serem jovens, moderadamente 

desenvolvidos sobre uma rocha parental pouco a moderadamente meteorizada, não apresentando 

quantidades apreciáveis de argila, matéria orgânica e compostos de alumínio ou ferro. 
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Figura 7 – Extracto da carta dos solos 

 

Na Figura 8 é apresentado um extracto da Carta de Capacidade de Uso dos Solos do Atlas do 

Ambiente para a área em estudo. Conforme se pode observar, a PROCTER & GAMBLE PORTO 

localiza-se numa zona de solos com aptidão agrícola (classe A) e na proximidade de uma mancha de 

solos sem aptidão agrícola (classe F). Contudo, tendo em conta que unidade industrial da PROCTER 

& GAMBLE PORTO se encontra instalada e em laboração naquele local desde 1975, considera-se 

importante notar que a aptidão agrícola indicada pela Carta de Capacidade de Uso dos Solos, datada 

de 1960, já não corresponderá à realidade. 

Na área bruta da PROCTER & GAMBLE PORTO não são visíveis indícios de contaminação dos 

solos. No que se refere à área ocupada pela unidade industrial, tendo em conta as medidas de gestão 

ambiental implementadas, as quais são anteriores à aquisição da instalação pelo grupo PROCTER & 

GAMBLE PORTO, não é de esperar que os solos aí presentes tenham sofrido contaminação. 
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Sistema de Coordenadas: Lisboa Hayford Gauss IGeoE 
Projecção: Transverse Mercator 
Datum Lisboa; Origem N300000; E200000 
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Figura 8 – Extracto da carta de capacidade de uso dos solos 

4.2.3 ESTATUTOS DE PROTECÇÃO 

Como se pode observar na carta de condicionantes do PDM, apresentada e interpretada na secção 

4.9., a PROCTER & GAMBLE PORTO não se localiza em nenhuma área com estatuto de protecção, 

nomeadamente solos pertencente a Reserva Ecológica Nacional (REN) ou Reserva Agrícola Nacional 

(RAN). 

4.2.4 EVOLUÇÃO PREVISÍVEL NA AUSÊNCIA DO PROJECTO 

Não são expectáveis alterações relativamente ao tipo de solo ou à capacidade de uso do solo da área 

de estudo. 

4.3 HIDROGEOLOGIA 

4.3.1 INTRODUÇÃO 

A metodologia de trabalho utilizada para a análise do factor ambiental Hidrogeologia incluiu, numa 

fase inicial, a recolha da principal bibliografia referente à hidrogeologia regional, nomeadamente a 

consulta da Folha 1 da Carta Hidrogeológica à escala 1/200.000, do Plano de Bacia Hidrográfica 

(PBH) do rio Leça, editado pelo Instituto Nacional da Água (INAG), e ainda de toda a informação 

relativa ao projecto. No sentido de obter informações sobre a origem das águas subterrâneas, na 

envolvente da área afecta ao projecto, foram também consultadas as bases de dados de organismos 

que dispõem de informação referente aos recursos hídricos do território nacional: Sistema Nacional de 
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Datum Lisboa; Origem N300000; E200000 
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Informação de Recursos Hídricos (SNIRH) e Inventário Nacional de Sistemas de Abastecimento de 

Água e de Águas Residuais (INSAAR). Posteriormente foi feita uma compilação de todo o material 

recolhido e respectiva comparação com a informação existente, quer na cartografia topográfica quer 

na geológica, no que diz respeito à localização de captações. Finalmente, foram efectuados os 

trabalhos de campo necessários, os quais decorreram durante o mês de Abril de 2012. O 

reconhecimento efectuado no campo contribuiu, essencialmente, para a identificação e caracterização 

de pontos de água de modo a permitir avaliar alguns dos aspectos hidrogeológicos da área. Neste 

sentido foram medidos, “in situ”, alguns parâmetros físico-químicos, assim como o nível freático a que 

se encontra a água e, quando possível, também o caudal. 

4.3.2 BALANÇO HÍDRICO REGIONAL 

Em termos regionais, a área em estudo integra-se na bacia hidrográfica do rio Leça que flui a NO da 

área. O rio Leça tem uma extensão de cerca de 48 km e a sua bacia apresenta uma área total de 

aproximadamente 185 km2. A bacia hidrográfica do rio Leça estende-se segundo uma orientação 

aproximadamente NE-SO. 

Do ponto de vista da produtividade aquífera, a área em estudo situa-se no Maciço Antigo 

apresentando valores que não ultrapassam os 50 m3/(dia.km2). Este é dos valores mais baixos que 

este parâmetro apresenta para o nosso território, tal como poderá ser verificado na Figura 9. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9 – Produtividade aquífera 

Sistema de Coordenadas: Lisboa 
Hayford Gauss IGeoE 
Projecção: Transverse Mercator 
Datum Lisboa; Origem N300000; 
E200000 
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O relevo é suave a moderado, sendo que a cota máxima no seu interior será de 55 m, segundo a 

cartografia à escala 1/25000. No entanto, é preciso ter em atenção que toda a zona se encontra 

fortemente artificializada devido à implementação de fábricas, armazéns, habitações e estradas, linha 

de metro, infra-estruturas que imprimem acentuadas variações no relevo. 

Nas proximidades não é frequente a presença de linhas de água, à excepção da zona de talvegue que 

se encontra a NE, com direcção NO-SE, correspondendo a uma linha de água de 1ª ordem (ver 

Anexo T). 

Na generalidade dos casos, as linhas de água de ordem inferior, representadas na cartografia da 

envolvente da área afecta ao projecto, não têm representatividade no terreno, não passando de 

direcções preferenciais de águas de escorrência. Este facto deve-se à ocupação e actividade 

antrópica que conduziu à alteração do relevo natural. 

Do ponto de vista geológico, e conforme descrito se secção 4.1.4, a região apresenta 

maioritariamente um substrato granítico, representado essencialmente por um granito alcalino, de 

grão médio a grosseiro, leucocrata, de duas micas com predominância de moscovite, correspondendo 

ao granito do Porto. A totalidade da área afecta ao projecto desenvolve-se sobre o granito do Porto, 

não havendo outra litologia na envolvente da área que seja relevante para o seu estudo 

hidrogeológico. 

Na cartografia à escala 1/50.000, associado às principais linhas de água, nomeadamente no vale do 

rio Leça, ocorrem aluviões que, no entanto, na envolvente da área não assumem qualquer visibilidade. 

Segundo a Folha 1 da Carta Hidrogeológica à escala 1/200.000 (ver Anexo U), a área em estudo 

localiza-se em formações graníticas fissuradas o que se traduz numa permeabilidade média a baixa e 

numa produtividade significativa (1 a 3 l/s.km2). De referir que este valor é bastante mais elevado que 

o indicado anteriormente (Figura 9), sendo provavelmente mais representativo do local uma vez que 

se trata de uma carta regional. 

No que diz respeito à hidroquímica, de um ponto de vista genérico e para as formações da área com o 

mesmo substrato geológico, estas apresentam: 

− o resíduo igual ou superior a 200 mg/l; 

− dureza (teor em cálcio e magnésio) que apresenta valores iguais ou superiores a 10º 

franceses; 

− a fácies hidroquímica apresenta anião dominante de sulfato e catião dominante de cálcio; 

poderá ocorrer uma outra fácies em que não existem catiões nem aniões dominantes 

mas, no entanto, ocorrem os aniões bicarbonato e sulfato e os catiões sódio e magnésio. 

Tendo como base a informação do PBH do rio Leça, o sistema aquífero em que se insere a área em 

estudo pode ser caracterizado como descontínuo, de baixa transmissividade e baixa condutividade, 

mas porosidade eficaz. Apresenta permeabilidade do tipo fissural, instalado em rochas cristalinas e 
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cristalofílicas. Nas zonas de vale, principalmente quando se verifica a existência de campos agrícolas, 

em que ocorrem depósitos, a permeabilidade pode ser do tipo intersticial ou mista. Quase não existem 

aquíferos relacionados nem com formações aluvionares nem com depósitos recentes. De um modo 

geral, a rocha sã não fracturada encontra-se a pouca profundidade. Frequentemente os furos verticais 

têm uma profundidade média até aos 80 m, estando as zonas produtivas compreendidas entre os 30 

m e 40 m, sendo as mais produtivas as que se encontram em ligação hidráulica com linhas de água. 

As captações do tipo furo são essencialmente usadas para uso doméstico, agrícola e, por vezes, para 

abastecimento público de média a pequena dimensão, não se podendo esquecer, também, o uso 

industrial. Assim, poderemos dizer que os sistemas hidrogeológicos aqui presentes apresentam 

apenas interesse local. 

Na caracterização hidrogeológica dos recursos hídricos da região, há que ter em consideração a 

existência de outros factores condicionadores, além da natureza do substrato rochoso, tais como o 

regime pluviométrico e o escoamento superficial e subterrâneo. 

Relativamente à pluviosidade na região, os dados obtidos do Atlas do Ambiente de Portugal indicam 

médias anuais para a precipitação variando de 1.000 a 1.200 mm, tal como se ilustra na Figura 10, 

podendo ser admitido um valor médio da ordem dos 1.100 mm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10 - Precipitação total para o concelho de Matosinhos  

 

Para a evapotranspiração real, os valores encontrados no Atlas do Ambiente enquadram-se entre os 

limites 600 e 700 mm, podendo ser apontado um valor médio da ordem dos 650 mm, como se 

encontra ilustrado na Figura 11. 

 

Sistema de Coordenadas: Lisboa Hayford 
Gauss IGeoE 
Projecção: Transverse Mercator 
Datum Lisboa; Origem N300000; E200000 



AMPLIAÇÃO DA PROCTER & GAMBLE PORTO 
ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL  

Relatório Síntese  

 

 43 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11 - Evapotranspiração para o concelho de Matosinhos  

Ainda segundo dados do mesmo Atlas, o regime de escoamento superficial varia entre 400 e 600 mm, 

o que se reflecte num valor médio da ordem dos 500 mm (ver Figura 12). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12 – Escoamento para o concelho de Matosinhos 

Sistema de Coordenadas: Lisboa Hayford 
Gauss IGeoE 
Projecção: Transverse Mercator 
Datum Lisboa; Origem N300000; E200000 
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Pela consulta do Plano da Bacia Hidrográfica (PBH) do rio Leça, verificou-se que os valores indicados 

para estes parâmetros apresentam algumas diferenças, quando comparados com os obtidos no Atlas 

do Ambiente, no entanto, essas variações não deverão ser consideradas significativas devendo ser 

tido em atenção que a área da bacia é muito mais extensa do que a estudada no âmbito deste 

relatório. 

Deste modo, considerando características tais como a topografia da área, o substrato geológico 

presente e a densidade do coberto vegetal, poderemos assumir um valor para a infiltração de água no 

substrato geológico que poderá ser de cerca de 10% do valor total da precipitação, valor que no PBH 

do rio Leça aparece como sendo 20%, o que nos parece exagerado tendo em conta o substrato 

geológico presente e as características observadas no terreno. 

De acordo com os dados disponibilizados pelo Atlas do Ambiente, poderemos ter um balanço hídrico 

que poderá ser expresso pela seguinte fórmula: 

PP = EVT + ES + I 

em que:  PP – precipitação; 

  EVT – evapotranspiração; 

  ES – escoamento superficial; 

  I – infiltração. 

Assim, para a área de estudo em concreto, tal balanço seria traduzido por: 

PP (1200mm) = EVT (650 mm) + ES (500mm) + I 

em que é assumido um valor máximo para a precipitação, e valores médios para a evapotranspiração 

e para o escoamento superficial. Sendo assim, o valor obtido para a infiltração poderá ser: 

I = 50 mm 

valor muito inferior aos admitidos 10% para este parâmetro, se tivermos em conta que a infiltração 

poderia variar entre 100 a 120 mm. Se para o cálculo tivesse sido utilizado o valor máximo para a 

precipitação e os valores mínimos para a evapotranspiração e para o escoamento, o resultado final 

corresponderia a uma infiltração superior aos referidos 10% do valor da precipitação. 

Na área afecta ao presente estudo, o escoamento superficial, como resultado directo da precipitação, 

efectua-se essencialmente para NO, segundo a inclinação natural predominante do terreno, mesmo 

sendo esta pouco acentuada. Em profundidade, o escoamento é condicionado pelo tipo de porosidade 

que o substrato apresenta, mas também pela topografia. Sendo assim, quer para os níveis mais 

superficiais, quer para os níveis mais profundos, a circulação processa-se sobretudo em meio fissural, 

na dependência do substrato granítico que aí ocorre. Contudo, a presença de níveis com uma 

componente argilosa relativamente bem marcada, que possam ocorrer a preencher zonas de falha, 

poderão conferir uma certa impermeabilização a este substrato. 
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4.3.3 INVENTÁRIO HIDROGEOLÓGICO 

A área em estudo insere-se numa zona essencialmente habitacional com grandes dimensões, na qual 

se encontram implementadas algumas fábricas e armazéns. Toda a zona é servida por um conjunto 

de vias de acesso com tráfego intenso, incluindo um conjunto vasto de estradas nacionais e 

municipais. A NO encontra-se a autoestrada A4 (Porto–Amarante) e a oriente estende-se a linha de 

metro que segue para norte, aproveitando a antiga linha férrea. Existem também zonas de comércio e 

serviços, nomeadamente um posto de combustível junto às instalações da PROCTER & GAMBLE 

PORTO. Ainda é possível encontrar pequenos campos de cultivo nas zonas mais aplanadas 

correspondendo por vezes a zonas preferenciais de escorrência, cujos produtos são usados 

essencialmente para subsistência. Em muitos locais verifica-se que devido à artificialização do 

terreno, já não há qualquer correspondência com a morfologia original. 

A área afecta ao projecto encontra-se rodeada por um conjunto de povoações, entre elas Guifões a 

NO, Custóias a NE, Fonte do Cuco a SE e Regedoura a SO. 

Na região está instalada a rede pública para abastecimento de água, no entanto, pontualmente, 

alguns habitantes continuam a utilizar a água das suas próprias captações, principalmente para regas 

e lavagens. Existe também sistema de saneamento que, gradualmente, tem sido ligado às diferentes 

habitações. No entanto é possível que, pontualmente, ainda se encontrem habitações a utilizar fossas 

sépticas. 

Foram realizadas medições em três pontos de água representando duas tipologias distintas entre as 

possíveis formas de captação: dois poços e um furo vertical, cuja localização é apresentada no Anexo 

T. Estas captações inventariadas são pertença da PROCTER & GAMBLE PORTO e são utilizadas 

somente para seu próprio consumo (ver secção 3.2.11). 

Da consulta ao Sistema Nacional de Informação de Recursos Hídricos (SNIRH) é possível constatar 

que, na envolvente da área afecta ao projecto, não existe registo de qualquer captação. 

No Inventário Nacional de Sistemas de Abastecimento de Água e de Águas Residuais (INSAAR) para 

o concelho de Matosinhos também não há captações registadas. 

Na Carta da Rede de Drenagem (Anexo T) encontram-se também localizados alguns pontos de água 

que foram retirados da cartografia utilizada, nas escalas 1/25000 e 1/50000. Por norma, no terreno 

esses pontos de água já não existem devido ao crescimento antrópico verificado. 

Não há indicação da existência de perímetros de protecção, para qualquer captação, na área afecta 

ao estudo. 

4.3.4 QUALIDADE DA ÁGUA SUBTERRÂNEA 

A caracterização da situação actual, ao nível dos recursos hídricos disponíveis na área, baseou-se na 

identificação e inventariação de captações de água, no interior do local a intervencionar. 
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No interior da área em estudo, foram identificados dois poços e um furo vertical pertencentes à 

PROCTER & GAMBLE PORTO. 

Na Tabela 21 encontram-se registados os valores, obtidos “in situ”, para parâmetros físico-químicos e 

para o nível hidroestático dos três pontos de água inventariados. 

Tabela 21 – Parâmetros medidos “in situ” para os pontos de água inventariados 

Ponto de 
amostragem 

Profundidade 
(m) 

Temperatura 
(ºC) 

pH 
Condutividade 

(µS/cm) 

Sólidos 
Dissolvidos 
Totais (ppm) 

Nível 
Hidroestático 

(m) 

Poço 1 10,0 17,9 5,34 419 217 2,50 

Poço 2 9,5 16,8 5,51 424 212 2,75 

Furo 1 45,0 17,6 5,30 1044 519 1,00 

 

Conforme se pode depreender da análise da Tabela 21, as águas apresentam valores de pH 

próximos, notando-se uma tendência ácida. Os valores obtidos podem ser considerados normais para 

águas suportadas por aquíferos instalados em terrenos graníticos, como o que se apresenta em 

estudo. 

Os valores obtidos para a condutividade elétrica, nos dois poços inventariados, apresentam valores 

semelhantes. Já no que se refere ao furo vertical apresenta um valor bastante mais elevado e, 

segundo a informação obtida, é habitual registar-se valores com esta ordem de grandeza. O motivo 

deste facto poderá estar relacionado com a zona onde está a ser captada a água, possivelmente 

poderá ser uma zona de rocha mais alterada, visto que, a empresa teve necessidade de colocar um 

filtro na captação por surgirem muitas areias e argilas à boca do furo. Associados a um contexto 

geológico em que predomina granito alcalino seria de esperar valores de condutividade bastante mais 

baixos mas, tendo em atenção à forte ocupação antrópica, é de esperar que para este parâmetro se 

obtenham valores mais elevados devido à presença de potenciais fontes poluidora da água, cuja 

origem poderá ser imputada às actividades de origem antropomórfica que se desenvolvem à 

superfície. 

Relativamente ao nível hidroestático (NHE), registaram-se valores próximos da superfície. 

4.3.5 VULNERABILIDADE À POLUIÇÃO E FOCOS DE POLUIÇÃO 

Na caracterização da situação de referência, relativamente ao projecto de ampliação desta unidade 

industrial, nomeadamente na análise dos recursos hídricos subterrâneos, torna-se importante abordar 

dois parâmetros fundamentais: a vulnerabilidade à poluição e o risco de poluição. 

A vulnerabilidade à poluição reside na avaliação da facilidade com que um eventual poluente possa 

afectar os recursos hídricos subterrâneos. O risco de poluição relaciona-se com a consideração sobre 

a possibilidade de ocorrência de acidentes, e das suas consequências para o ambiente e para a 

saúde pública, relacionados com a execução do projecto ou com um acontecimento eventualmente 

externo. 
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As situações de risco ambiental que existem actualmente, directamente relacionadas com a existência 

de potenciais focos poluentes, naturais e/ou antropomórficos, na envolvente imediata da área de 

estudo, resumem-se em parte à forte presença de indústria com as mais variadas finalidades e 

utilização e produção de uma grande variedade de produtos. Associado à área habitacional teremos, 

ainda, a existência de algumas fossas sépticas que, como já foi referido, têm vindo a ser 

gradualmente substituídas pelo sistema de saneamento. Também deve ser tido em conta a presença 

de campos de cultivo em que poderão ser utilizados produtos químicos de apoio à produção, mesmo 

que esta seja essencialmente de subsistência. Ainda na envolvente da área, é possível encontrar uma 

rede de vias de acesso, quer para os campos de cultivo, quer entre as localidades circundantes que 

constituem, também, um potencial foco de poluição. 

Relativamente ao projecto em causa, poder-se-á considerar a possibilidade de constituir um potencial 

foco poluidor para os recursos hídricos subterrâneos do local, na medida em que, o próprio tipo de 

produtos manuseados assim como os resultantes do processo produtivo poderão dar origem a 

situações e impactes com algum significado, tendo sempre em atenção o que se passa na 

envolvente. Deste modo, os pontos de água inventariados poderão servir como pontos de testemunho 

das características actuais das águas ocorrentes localmente. 

4.3.6 EVOLUÇÃO PREVISÍVEL NA AUSÊNCIA DO PROJECTO 

Na ausência do projecto, que neste caso em concreto se trata de adaptações e colocação de novos 

equipamentos no interior das infra-estruturas já existentes, e na perspectiva do factor ambiental 

Hidrogeologia, as águas subterrâneas poderão manifestar alguns sinais diferenciadores da actual 

situação. Assim, a moderada a fraca degradação, que actualmente é apresentada pelas águas 

subterrâneas, poderá evoluir para estados de degradação mais acentuados caso não venham a ser 

adoptadas medidas correctivas que sejam acompanhadas de um programa de monitorização capaz 

de assegurar um eficaz funcionamento dos aquíferos. 

Refira-se, contudo, que parte desta degradação terá origem nas cargas poluentes que são 

transportadas pelas linhas de água que ocorrem na envolvente. A origem desta poluição estará, muito 

provavelmente, associada à densa ocupação antrópica que se observa na envolvente, bem como à 

actividade industrial que se desenvolve regionalmente. 

4.4 RECURSOS HÍDRICOS DE SUPERFÍCIE 

4.4.1 INTRODUÇÃO 

A caracterização da situação de referência ao nível dos Recursos Hídricos de Superfície teve por 

base informação bibliográfica existente, nomeadamente o Plano de Bacia Hidrográfica (PBH) do Rio 

Leça, o PDM de Matosinhos, os dados de qualidade da água disponibilizados pelo Instituto Nacional 

da Água (INAG), o Inventário Nacional de Sistemas de Abastecimento de Água e de Águas Residuais 
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(INSAAR) e o Sistema Nacional de Informação dos Recursos Hídricos (SNIRH). Complementarmente, 

foram realizadas visitas à área de implantação do projecto e desenvolvidos contactos com a câmara 

municipal de Vila Nova de Matosinhos e a INDAQUA MATOSINHOS – Gestão de Águas de 

Matosinhos, S.A (INDAQUA). 

4.4.2 CARACTERIZAÇÃO GERAL 

O região do concelho de Matosinhos estende-se maioritariamente ao longo da bacia do rio Leça, a 

qual confronta, a norte, com a bacia hidrográfica do rio Ave e, a sul, com a do rio Douro. 

O rio Leça nasce no Monte de S. Luzia, a 420 m de altitude, percorrendo cerca de 48 km até à sua foz 

no Oceano Atlântico, mais concretamente no porto de Leixões. Os últimos 16 km do rio Leça são 

percorridos na região pertencente ao concelho de Matosinhos, constituindo, em alguns troços, 

fronteira com o concelho da Maia. Os principais afluentes do rio Leça são a ribeira do Arquinho e a 

ribeira de Leandro, ambas localizadas fora do concelho de Matosinhos e na margem direita do rio 

Leça. Dentro do concelho, os principais tributários do rio Leça são o ribeiro de Picoutos, a ribeira de 

Avessas, o ribeiro de Esposade e a ribeira da Lomba (CMM, 1991). 

No extremo norte do concelho, o rio Onda ou Calvelhe, constitui a fronteira com o concelho de Vila do 

Conde. A bacia hidrográfica do rio Onda abrange uma fracção reduzida do território de Matosinhos, 

atravessando maioritariamente zonas rurais. 

A restante área do concelho de Matosinhos apresenta alguns cursos de água que drenam 

directamente para o mar, dos quais se destacam o conjunto dos ribeiros do Funtão e da Carreira, o 

conjunto da ribeira de Joane e do Cão e, na área urbana da cidade, o conjunto dos ribeiros da 

Riguinha e de Carcavelos (CMM, 1991). 

Pela sua sua importância enquanto unidade de planeamento e gestão de recursos hídricos, importa 

referir que a bacia hidrográfica do rio Leça se insere no âmbito do PBH do Rio Leça (INAG, 2000). 

Este plano integra também duas faixas costeiras que drenam directamente para o oceano: uma a 

norte da foz do Leça, englobando grande parte do concelho de Matosinhos, e outra a sul, 

compreendendo parte do concelho do Porto. A região incluída no PBH do Rio Leça abrange uma área 

total de 185 m2, integrando, total ou parcialmente, áreas de jurisdição de seis concelhos: Maia, 

Matosinhos, Porto, Santo Tirso, Valongo e Vila do Conde. Todos estes concelhos se encontram na 

área de intervenção da CCDR-N. 

De referir que o rio Leça passa a cerca de 1 km para noroeste da PROCTER & GAMBLE PORTO. De 

referir ainda que a cerca de 50 m do limite sudoeste de implantação da PROCTER & GAMBLE 

PORTO existe uma antiga nascente, actualmente fora de uso, e que o terreno da empresa é 

atravessado por uma linha de drenagem natural que se encontra artificializada e canalizada, em 

resultado da intensa ocupação habitacional que se verifica no local. Em Janeiro de 2012 verificou-se 

um abatimento de terras junto ao local de passagem desta linha de água, situado num extremo do 

parque de estacionamento da PROCTER & GAMBLE PORTO e junto ao limite do terreno com um dos 
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vizinhos, situação que a empresa já expôs à Administração da Região Hidrográfica do Norte (ARH-N) 

e à Câmara Municipal de Matosinhos (CMM), conforme apresentado no Anexo V, aguardando 

actualmente o seu parecer. No Anexo T é apresentada a rede de drenagem na envolvente da 

instalação. 

4.4.3 BALANÇO DISPONIBILIDADES-NECESSIDADES  

Tal como noutras regiões condicionadas por climas marítimos, as disponibilidades hídricas na bacia 

do rio Leça são elevadas, ascendendo a média anual a 555 mm, valor muito superior à média 

europeia de cerca de 370 mm. Contudo, apresenta valores reduzidos de precipitação e 

consequentemente de escoamento no período estival, com cerca de 26% no semestre seco e 3,3% 

no trimestre seco, o que é resultado da fraca função capacitiva dos aquíferos. 

Quanto às necessidades de água, o consumo mais significativo na bacia do rio Leça encontra-se 

associado às actividades agrícolas e relacionadas com o abastecimento urbano e industrial.  

O balanço de Disponibilidades – Utilizações indica que os recursos hídricos gerados na bacia 

hidrográfica do rio Leça são suficientes para satisfazer, globalmente, as necessidades actuais, apesar 

de ocasionalmente se verificarem algumas situações de carência hídrica, designadamente nos meses 

de Verão de anos secos. Estes casos estão essencialmente associados à inexistência ou insuficiência 

de infra-estruturas, ou a problemas na sua gestão, bem como à degradação da qualidade da água dos 

recursos hídricos. 

4.4.4 ABASTECIMENTO DE ÁGUA E SANEAMENTO DE ÁGUAS RESIDUAIS 

O nível de atendimento no concelho de Matosinhos é de 99%, ou seja, quase toda a região dispõe de 

rede de distribuição de água. De referir que a região da bacia hidrográfica do rio Leça apresenta um 

nível de atendimento médio de 95% (INAG, 2000a), sendo a média nacional de 94% (INAG, 2008). 

A captação, tratamento e distribuição em alta da água consumida é da responsabilidade da empresa 

Águas de Douro e Paiva, S.A., ficando a distribuição em baixa a cargo da INDAQUA. De notar que 

Matosinhos é o concelho da área da bacia hidrográfica do rio Leça que apresenta menor índice de 

perdas na rede de distribuição, mais concretamente 14% da água captada, sendo o Porto o que 

apresenta um valor mais elevado (26%) (INAG, 2000). 

No que respeita à drenagem e tratamento de águas residuais, o concelho de Matosinhos apresenta 

actualmente níveis de atendimento na ordem dos 89%, valor superior às médias nacionais para estes 

serviços que correspondem a 78% no caso da drenagem e 70% no caso do tratamento (INAG, 2008). 

O sistema de saneamento é também da responsabilidade da INDAQUA. 

A drenagem das águas residuais desde as redes municipais até ao seu destino final é assegurada por 

um sistema de intercepção constituído por três sub-sistemas: o interceptor Litoral Norte, o interceptor 

do rio Leça e o interceptor de Matosinhos/Leça da Palmeira. Este sistema assegura a recolha das 
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águas residuais domésticas, sendo também admitidas águas residuais industriais sempre que as suas 

características sejam compatíveis com os valores de referência estabelecidos pelo regulamento de 

admissão de águas residuais ao colector. As águas residuais são conduzidas para uma ETAR 

localizada na marginal de Leça da Palmeira, onde são submetidas a tratamento previamente à sua 

descarga para o Oceano Atlântico. 

A zona de localização do projecto em estudo já dispõe de rede de drenagem de águas residuais, 

sendo os efluentes conduzidos para a ETAR de Leça da Palmeira. 

4.4.5 QUALIDADE DOS RECURSOS HÍDRICOS SUPERFICIAIS 

De uma forma genérica, os cursos de água localizados na região da bacia hidrográfica do rio Leça 

apresentam perturbações graves ao nível da qualidade da água, devido à existência de numerosas 

fontes de poluição tópica industrial associadas a unidades sem tratamento dos respectivos efluentes, 

assim como a algumas descargas de águas residuais domésticas provenientes de núcleos 

populacionais disseminados e alguma actividade agrícola (INAG, 2000). 

4.4.6 EVOLUÇÃO PREVISÍVEL NA AUSÊNCIA DO PROJECTO 

De acordo com o PBH do rio Leça, ao nível da evolução do balanço disponibilidades-necessidades, 

apesar da abundância hídrica da região, o volume dos recursos hídricos utilizáveis poderá diminuir, se 

não forem tomadas as medidas de protecção adequadas. No que se refere às infra-estruturas de 

águas e águas residuais é de esperar uma progressiva melhoria e alargamento dos sistemas 

municipais, o que se deverá reflectir na melhoria da qualidade dos recursos hídricos de superfície. 

4.5 PAISAGEM 

4.5.1 INTRODUÇÃO 

O conceito de paisagem enquanto porção do território visível engloba uma diversidade de factores que 

actuam entre si, fruto das interacções dos meios abióticos e bióticos e da presença antrópica, com 

estrutura, forma, função e qualidades cénicas dependentes das mesmas e das actividades aí 

decorrentes. 

A definição de unidade de paisagem, passível de individualização num contexto complexo, torna-se 

possível com recurso à análise do carácter e da função pelas quais essas unidades se 

apercebem/diferenciam no meio. Em consequência é fundamental a definição do ambiente visual da 

zona de intervenção do projecto, de modo a avaliar se os impactes do mesmo sobre a paisagem. A 

análise do ambiente visual segue a metodologia descrita pela Figura 13. 
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Recursos Visuais

Caracter Visual Qualidade Visual

Alteração do Recurso

Universo de 
Observadores

Exposição dos 
Observadores

Sensibilidade dos 
Observadores

Resposta do 
Observador

 

Figura 13 – Metodologia para definição de ambiente visual 

Paralelamente, a sensibilidade dos observadores e a quantidade de pessoas, factores inerentes ao 

universo dos observadores, condicionam os projectos. 

No presente caso foram consideradas as características visuais do terreno, as linhas de relevo, a 

proximidade de focos populacionais, assim como, as redes viárias e pedonais existentes. Ao mesmo 

tempo, foi analisada a existência de locais com interesse paisagístico a preservar. 

Concretamente, na análise paisagística presente seguiu-se uma abordagem que considerou 

respectivamente: 

− a avaliação das tipologias de paisagem e caracterização dos factores biofísicos que a 

afectam, visando a definição de unidades homogéneas de paisagem que, como mencionado, 

na sua avaliação qualitativa apresentam um certo grau de subjectividade; 

− a avaliação da qualidade visual da paisagem, da qualidade natural e cultural da paisagem e a 

capacidade de exposição/absorção mediante a introdução de um novo elemento, conduzindo 

à identificação de zonas de maior sensibilidade visual; 

− a fragilidade da paisagem. 

Na definição de zonas homogéneas de qualidade visual, tomou-se em consideração alguns atributos 

fisiográficos, que se baseiam nos seguintes elementos: linhas de cumeada e talvegue, hipsometria, 

declives e respectivas orientações médias das encostas. 

4.5.2 CARACTERIZAÇÃO GERAL 

O esforço de urbanização desenvolvido nos últimos anos na freguesia de Guifões teve expressão na 

modificação do uso do solo e consequente alteração das unidades de paisagem, podendo considerar-

se, na maior parte das vezes, um trabalho desprovido de cuidados paisagísticos. Verifica-se que as 

unidades de paisagem mais ruralizadas foram substituídas por matrizes edificadas, industriais e/ ou 

habitacionais, com a consequente perda de qualidade de paisagem e em consequência da indefinição 

de uma politica de Ordenamento do Território. 

Actualmente, na envolvente da zona de intervenção, verifica-se que a ocupação do solo privilegia a 

instalação de edificado habitacional e para-industrial, prevalecendo, nesta fase, baixas preocupações 
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de ordem paisagística (justificadas pela quase ausência de áreas verdes de enquadramento ao 

edificado e pela densidade de áreas impermeabilizadas e outros elementos estranhos à paisagem, 

como, por exemplo, a profusão de postes e de linhas eléctricas, postos de abastecimento de 

combustíveis, etc., conforme ilustrado na Figura 14. 

 

Figura 14 - Envolvente da zona de intervenção 

A PROCTER & GAMBLE PORTO e diversas empresas instalaram-se em Guifões nos últimos anos, 

beneficiando de excelentes acessos rodoviários e da proximidade a uma grande metrópole. 

Concomitantemente com a instalação industrial, esta freguesia foi a escolha de muitas famílias, que aí 

se fixaram nos últimos anos e assistiu-se ao aparecimento de diversas vias de comunicação, como 

são exemplo, a linha de metro e a autoestrada A4. O movimento de automóveis e de veículos 

pesados é elevado na envolvente da zona de intervenção, fruto da elevada densidade de fogos 

habitacionais e de empresas. 

As variáveis físicas do território que importam na análise paisagística foram profundamente 

adulteradas ao longo das intervenções dos últimos anos e a percentagem de áreas impermeabilizadas 

aumentou muito e de forma inversamente proporcional às áreas consagradas para espaços verdes 

e/ou naturais. 

As instalações da PROCTER & GAMBLE PORTO são relativamente planas e encontram-se 

extensamente impermeabilizadas. A zona de intervenção é desprovida de elementos arbóreos e/ ou 

áreas verdes (conforme Figura 15, Figura 16 e Figura 17). 
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Figura 15 - Vista frontal da nave industrial da PROCTER & GAMBLE PORTO 

 

 

Figura 16 - Vista de cobertura da nave industrial da PROCTER & GAMBLE PORTO 

 

 

Figura 17 - Vista parcial do edifício, entrada e parque de estacionamento da nave industrial da PROCTER & 
GAMBLE PORTO 

Pelos motivos supra-referidos, pode afirmar-se que as diversas componentes paisagísticas na 

envolvente da zona de intervenção, como a qualidade visual, a qualidade natural e cultural e todos os 

parâmetros que as compõem, assumem valores reduzidos nas avaliações in loco. 
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4.5.3 CANAIS VISUAIS DA ZONA DE INTERVENÇÃO 

Uma variável a considerar na análise dos corredores visuais é a sua extensão. A exposição visual do 

empreendimento em estudo irá variar proporcionalmente a este aspecto, ou seja, quanto maior for o 

canal, maior será a exposição visual, condicionando os impactes na paisagem. O número de 

observadores presentes é também um factor a considerar, podendo ser temporários ou permanentes. 

A limitação dos canais visuais da zona de intervenção está garantida pela existência de um conjunto 

de edifícios que circunda a zona de intervenção e que interrompe, naturalmente, as bacias visuais a 

partir da zona de intervenção, e esse factor será determinante na limitação de possíveis impactes 

paisagísticos. 

Apresenta-se, de seguida, uma descrição mais pormenorizada dos possíveis canais visuais existentes 

a partir da zona de intervenção. 

O arruamento denominado Monte dos Pipos constitui um canal visual relativamente estreito, 

porquanto limitado pelo edificado e pela própria zona de intervenção, em parte do arruamento, mas 

que importa considerar enquanto via rodoviária preferencial para chegada de matérias-primas à 

PROCTER & GAMBLE PORTO e a expedição de produto acabado, uma vez que a entrada na zona 

de intervenção faz-se a partir daqui. Em função do número de observadores presentes (temporários e 

permanentes), este canal visual adquire uma importância significativa (conforme Figura 18 e Figura 

19). 

 

Figura 18 - Instalações da PROCTER & GAMBLE PORTO ao longo da Rua Monte dos Pipos – sentido E-W 

 

Figura 19 - Instalações da PROCTER & GAMBLE PORTO ao longo da Rua Monte dos Pipos – sentido W-E  
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O acesso visual à zona de intervenção, a partir do arruamento General José Vivente de Freitas, 

encontra-se totalmente desimpedido, como está patente na Figura 20. Importa considerar o elevado 

número de observadores temporários, uma vez que se trata da principal via de acesso à autoestrada 

A4, nas imediações da zona de intervenção, e existem diversos estabelecimentos comerciais, 

inclusivamente, uma estação de serviço (conforme Figura 20). 

 

Figura 20 – Vista da rua General José Vicente de Freitas 

A bacia visual na direcção sul-norte, existente a partir da zona de intervenção, compreende algumas 

habitações localizadas nos arruamentos Cândido dos Reis, Monte dos Pipos e General José Vivente 

de Freitas, como está patente na Figura 21. Com efeito, estas edificações interrompem a supra-

referida bacia visual, contribuindo para a contenção de possíveis impactes na paisagem. O número de 

observadores (permanentes e temporários), ao longo deste canal visual, é usualmente reduzido, o 

que reforça, em princípio, a baixa significância dos impactes na paisagem. 

 

 

Figura 21 - Vista parcial da zona de intervenção no sentido S-N 

No cômputo geral, os canais visuais ocorrentes a partir da zona de intervenção foram identificados e 

caracterizados e pode constatar-se que beneficiam de bacias visuais relativamente reduzidas, além 
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do número de observadores (permanentes e temporários) ser igualmente reduzido. A ocorrência de 

edificado em áreas adjacentes à zona de intervenção limita, decisivamente, sua exposição. 

4.5.4 ESTRUTURA E ORGANIZAÇÃO ESPACIAL DA PAISAGEM 

4.5.4.1 HIPSOMETRIA E DECLIVES 

A hipsometria, em conjunto com a fisiografia, contribui para a percepção da estrutura básica do 

relevo, pondo em evidência os aspectos relevantes da morfologia da paisagem. De acordo com as 

principais linhas orientadoras do terreno, verifica-se que a zona de intervenção está localizada, 

aproximadamente, à cota 80,00 m. Recorda-se que a cartografia relevante para a análise 

hipsométrica foi já apresentada na secção 4.1.2. 

A orografia da envolvente da zona de intervenção é pouco pronunciada, pelo que os declives 

registados são reduzidos, com a excepção de locais intervencionados (por exemplo, taludes). 

Registe-se ainda que as inúmeras intervenções têm tido implicações ao nível da regularização da 

topografia do território. 

4.5.4.2  ORIENTAÇÃO DAS ENCOSTAS 

A análise da orientação das encostas permite inferir-se sobre as condições de iluminação da 

paisagem e do conforto bioclimático. 

A zona de intervenção foi muito intervencionada anteriormente, mas esta estaria preferencialmente 

exposta a oeste, de acordo com a análise de exposições de áreas adjacentes não intervencionadas. 

As áreas expostas a oeste são bem iluminadas, na medida em que sobre elas incide o sol durante o 

final de tarde. Esta orientação solar assegura uma boa exposição da zona de intervenção, o que 

implicará maiores aproveitamentos energéticos mas condicionará a significância de impactes na 

Paisagem. 

4.5.5 TIPOLOGIAS DE PAISAGEM 

A leitura da área em estudo é definida a partir das unidades de paisagem, as quais demarcam a sua 

estrutura e organização, como também o seu processo evolutivo e as relações entre componentes 

culturais e naturais, das quais se destaca, a fisiografia, a ocupação humana, o uso do solo e o coberto 

vegetal. 

As tipologias definidas constituem unidades homogéneas de uso e ocupação do solo, considerando-

se para o efeito a informação obtida com base na fotografia aérea, fotografias da envolvente da zona 

de intervenção e informação recolhida em saídas de campo. Consequentemente, foi possível 

identificar apenas uma unidade de paisagem na envolvente próxima da zona de intervenção, 

designada como “Áreas urbanas”. 
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Apresenta-se no Anexo W uma carta de unidades de paisagem da envolvente da zona de 

intervenção. 

Verifica-se, de facto, uma densificação de urbanização muito significativa nas últimas dezenas de 

anos e a paisagem da envolvente da zona de intervenção é pouco diversificada em função do elevado 

grau de intervenção presente.  

Há um aspecto de índole metodológica a considerar e que está relacionado com o facto de não se ter 

incluído a unidade de paisagem designada por Intrusões visuais. A justificação consiste no facto de 

que as intrusões visuais são tão frequentes que acabariam por coincidir com as áreas urbanas. 

Outros exemplos são os espaços-canal que sustentam as vias de comunicação, assim como outras 

extensas áreas impermeabilizadas, os postes e linhas eléctricas, áreas de estacionamento 

desregulado de automóveis (conforme Figura 22, Figura 23 e Figura 24). 

 

Figura 22 - Intrusões visuais na área urbana envolvente à zona de intervenção (1) 

 

  

Figura 23 - Intrusões visuais na área urbana envolvente à zona de intervenção (2) 
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Figura 24 - Vista parcial da zona de intervenção 

4.5.5.1 ÁREAS URBANAS 

Na envolvente da zona de intervenção assiste-se a uma profusão indiferenciada de tecidos para-

industriais e industriais com áreas habitacionais e esse facto subsiste há várias dezenas de anos. 

Como já fora referido neste documento, as políticas de Ordenamento do Território não consagram 

uma perfeita separação entre as malhas habitacionais e industriais e esse facto é perfeitamente 

visível in situ, com inúmeras implicações ao nível da qualidade da paisagem. 

A envolvente da zona de intervenção tem sido alvo de forte intervenção nos últimos anos, e tem 

acompanhado o desenvolvimento de determinadas infra-estruturas da cidade de Matosinhos. 

A malha urbana encontra-se bastante consolidada na envolvente da zona de intervenção, como está 

patente nas Figura 2, Figura 14 e Figura 21. Esta matriz é bastante densa e é constituída, sobretudo, 

por habitações unifamiliares, implicando frequentemente a ocorrência de edifícios fabris, pequenos 

jardins e hortas, vias de comunicação (municipais, autoestradas, linha de metro), postes e linhas 

eléctricas, anúncios luminosos e out-doors, postos de abastecimento de combustíveis, entre outros 

aspectos. 

Pelos motivos expostos acima, optou-se por classificar a envolvente da zona de intervenção como 

área urbana, embora subsistam diversas marcas próprias de áreas rururbanas, para-industriais e 

industriais e até áreas agrícolas. A tendência actual de desenvolvimento da localidade de Guifões foi 

determinante nesta classificação. Como já fora também referido, as intrusões visuais são muito 

frequentes e marcam, decisivamente, a leitura da paisagem.  
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Figura 25 – Perspectiva urbana da rua Monte dos Pipos junto da zona de intervenção 

4.5.6 QUALIDADE DA PAISAGEM 

4.5.6.1 QUALIDADE VISUAL 

A aferição do aspecto visual da paisagem do local em estudo concorre para a definição de qualidade 

da paisagem.  

A qualidade visual de uma paisagem resulta das suas características físicas, definidas pelas 

componentes paisagísticas principais (relevo, geologia, vegetação/uso do solo, água, estruturas 

construídas, etc.), ou, em contrário, pela sua ausência, dos valores culturais, das intrusões visuais e 

ainda da variação do grau dos atributos de qualidade visual (ordem, diversidade e valor cénico). 

Os valores culturais estão associados à cultura de um povo que habitou ou habita determinada área 

geográfica e que se encontram assinalados e inventariados no âmbito do património histórico. No 

entanto é de salientar que esses valores são também aqueles que se ligam à actividade principal e 

que traduzem a paisagem tradicional, reflexo da intervenção humana em estreita harmonia com as 

leis fundamentais da natureza, criando paisagens de grande beleza e equilíbrio. 

A diversidade visual da paisagem define-se pela presença ou ausência das componentes 

paisagísticas principais, anteriormente mencionadas. Para cada unidade de análise, esta é maior com 

o aumento do número de componentes presentes (luz, cor, forma e textura) e vice-versa.  

O modo como as componentes paisagísticas principais se relacionam, distribuem, harmonizam e se 

equilibram entre si, interferem na organização espacial, natural ou resultam da intervenção do homem, 

estabelecendo uma determinada ordem da paisagem. Este atributo identifica o grau de disciplina e 

composição espacial definido pelo uso equilibrado, ou não, dos recursos, assim como reflecte a 

organização espacial da paisagem e suas características mais expressivas. É determinada pela 

ocupação do território. 
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O impacto sensorial que uma dada unidade de análise provoca no observador define o valor cénico da 

paisagem. Este depende da forma como os elementos visuais (cor/luz, linha, forma, textura, escala e 

dinamismo temporal) se relacionam e como variam. Mais elementos visuais e maior expressividade 

condicionam um maior valor cénico. 

Para permitir uma avaliação, considerou-se que todos os atributos de qualidade visual variam entre (-

1, 0, 1). A qualidade visual da paisagem variará conforme o somatório dos valores afectos aos 

atributos de paisagem, de acordo com a seguinte escala: 

− [-3, -1] Baixa qualidade visual; 

− ]-1, 1]  Média qualidade visual; 

− ]1, 3]  Elevada qualidade visual. 

 

A carta de qualidade visual da paisagem, apresentada no Anexo X, foi elaborada com base na carta 

de unidades de paisagem e de acordo com a Tabela 22, que explicita a avaliação da qualidade visual. 

Tabela 22 - Avaliação da qualidade visual da paisagem 

Parâmetros de avaliação 

da qualidade visual 
Unidades de paisagem 

Ordem Diversidade Valor 
cénico 

Total 

Qualidade 

Visual 

Áreas urbanas 0 0 -1 -1 Baixa 

 

À unidade de paisagem ocorrente na envolvente da zona de intervenção atribuiu-se a classificação de 

baixa qualidade visual. O parâmetro valor cénico foi o menos valorizado na presente avaliação. 

As intrusões visuais são elementos que afectam negativamente a qualidade visual da paisagem e que 

não foram focados directamente nesta classificação de paisagem nem nas que se seguem, pois 

coincidem, normalmente, com muitos dos prédios próximos da zona de intervenção, as variadíssimas 

linhas eléctricas e postes, os outdoors publicitários e rodovias, entre outros. 

4.5.6.2  QUALIDADE NATURAL E CULTURAL DA PAISAGEM 

A carta da qualidade natural e cultural foi elaborada com o objectivo de destacar unidades 

homogéneas que apresentem valor paisagístico significativo – ver Anexo Y. 

Considerou-se como paisagem cultural e natural, o conjunto de valores culturais e naturais, que 

através do seu carácter referencial, ecológico e sensorial, contribuem decididamente para a 

identidade e perenidade sustentável da zona de intervenção. 
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Os valores culturais são os elementos paisagísticos assinalados pela actuação do homem na 

paisagem, em detrimento das componentes naturais, e que estabelece o seu metabolismo, carácter 

referencial, ecológico e sensorial. 

Definem-se valores naturais os elementos paisagísticos em que a componente natural é significativa 

em relação à componente Humana, a qual marca o seu metabolismo, carácter referencial, ecológico e 

sensorial. 

As características físicas e simbólicas de um determinado elemento ou unidade territorial, assim como 

a localização e importância na memória e imaginário colectivos definem o valor referencial. Este é 

determinante na definição, significado e identidade da unidade de paisagem onde se insere. 

A diversidade da Flora e Fauna, a maturidade e importância dos ecossistemas criados ou 

espontâneos, as relações e equilíbrios determinados e a presença de indicadores de estados 

climáticos ou pré-climácicos (elementos florísticos ou faunísticos de elevado perfil ambiental e 

paisagístico), designam o valor ecológico. 

A definição de valor sensorial associa-se genericamente ao impacto visual, auditivo e olfactivo que 

determinas características físicas - forma, cor, exposição solar, localização, presença da bacia visual, 

som e cheiro - que um elemento ou unidade de paisagem provocam num observador. 

Atribuiu-se aos três parâmetros que compõem a qualidade cultural e natural de uma unidade de 

paisagem, uma ponderação que está expressa na Tabela 23. 

Considerou-se que todos os atributos de qualidade natural e cultural da paisagem variam entre [-1, 0, 

1] e a qualidade natural e cultural da paisagem variará conforme o somatório dos valores afectos aos 

atributos de paisagem, de acordo com a seguinte escala: 

− [-3, -1] Baixa qualidade natural e cultural; 

− ]-1, 1] Média qualidade natural e cultural; 

− ]1, 3] Elevada qualidade natural e cultural. 

 

Tabela 23 - Avaliação da qualidade natural e cultural da paisagem 

Parâmetros de avaliação 

da qualidade natural e cultural Unidades de paisagem 

Ecológico Referencial Sensorial Total 

Qualidade 
natural e 
cultural 

Áreas urbanas 0 -1 -1 -2 Baixa 

 

As unidades de paisagem áreas urbanas apresentam baixa valorização de qualidade natural e cultural 

de paisagem, constituindo ecossistemas de reduzido dinamismo ecológico e de menor diversidade 

sazonal e riqueza genética. Inserida numa malha urbana densa e alargada, a localidade de Guifões 

não constitui, por si só, um elemento referencial. 
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4.5.6.3  QUALIDADE DA PAISAGEM 

A qualidade da paisagem resulta da soma algébrica dos valores da qualidade visual e da qualidade 

cultural e natural das paisagens, variando de acordo com a seguinte escala: 

− [-6, -2] Baixa qualidade da paisagem; 

− ]-2, 2]  Média qualidade da paisagem; 

− ]2, 6] Elevada qualidade da paisagem. 

A avaliação da qualidade da paisagem da área em estudo é apresentada na Tabela 24. A carta de 

qualidade de paisagem (Anexo Z) resultou da sobreposição das cartas de qualidade visual e qualidade 

cultural e natural.  

Tabela 24 - Avaliação da qualidade da paisagem 

Parâmetros de ponderação de qualidade da 
paisagem 

Unidades de Paisagem 
Qualidade 

visual 
Qualidade cultural e 

natural 
Total 

Qualidade da 
paisagem 

Áreas urbanas -1 -2 -3 Baixa 

 

Conclui-se, através da análise efectuada, que a qualidade da paisagem em estudo é baixa para a 

unidade de paisagem áreas urbanas. Por conseguinte, a qualidade de paisagem na zona de 

intervenção foi considerada baixa. 

Dados os níveis de edificação, falta de Ordenamento Territorial e de adulteração das características 

físicas e naturais, seria expectável que os índices de qualidade de paisagem assumissem uma baixa 

valorização na envolvente da zona de intervenção. 

As áreas de menor qualidade de paisagem apresentam maior capacidade de suportar alterações, ou 

seja, são menos sensíveis/ frágeis do ponto de vista paisagístico. 

4.5.7 EXPOSIÇÃO / ABSORÇÃO VISUAL DA PAISAGEM 

Define-se exposição/absorção visual da paisagem como a capacidade potencial que uma unidade de 

paisagem apresenta em evidenciar ou ocultar determinada alteração na sua situação de referência. 

Uma unidade de território com elevada exposição visual apresenta menor capacidade em absorver as 

modificações à sua situação de referência.  

A exposição/ absorção visual relaciona-se com as características físicas de uma determina unidade 

de território, nomeadamente a hipsometria, declives e exposição das encostas. A análise da 

exposição/ absorção visual foi obtida a partir da análise das variáveis supra-referidas, de acordo com 

o maior ou menor grau de absorção visual das suas unidades homogéneas. Note-se que a absorção 
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visual foi considerada elevada na envolvente próxima da zona de intervenção, em função das 

seguintes situações: 

1. A hipsometria da zona de intervenção não se destaca perante a envolvente, apresentando 

cotas altimétricas muito próximas da sua envolvente; 

2. Os declives são baixos junto da zona de intervenção em virtude de uma orografia pouco 

acentuada; a intervenção humana na envolvente tende a adulterar a topografia original, 

menorizando os declives naturais; 

3. A exposição solar beneficia a zona de intervenção consideravelmente, uma vez que está 

preferencialmente exposta a oeste e beneficia da luz de fim de dia. 

Em resumo, considera-se que a absorção visual da zona de intervenção é elevada em virtude do 

cruzamento de todas as variáveis supra-citadas, ao que se acrescenta outro factor: a modificação do 

uso do solo pelo Homem (ver Anexo AA). 

4.5.7.1 HIPSOMETRIA 

As áreas com uma absorção visual baixa correspondem a zonas de maior altitude ou a linhas de 

talvegue, e como tal são áreas de grande expansão visual, mais sensíveis à ntrodução de novas 

estruturas construídas ou actividades, devido ao seu carácter dominante.  

A altimetria da zona de intervenção é pouco significativa no contexto local. 

4.5.7.2  FISIOGRAFIA E DECLIVES 

As encostas de declives mais acentuadas apresentam uma elevada exposição visual e baixa 

absorção visual. Nas áreas planas e de declives suaves, a exposição visual é menor, pelo que são 

menos susceptíveis à introdução de estruturas construídas. 

A orografia da envolvente da zona de intervenção é pouco pronunciada, pelo que os declives 

registados são insignificantes. Não se vislumbra nenhuma linha de festo na envolvente da zona e 

intervenção. O rio Leça constitui a única linha de talvegue com um grande impacte na paisagem, mas 

este situa-se a alguma distância da zona de intervenção, e os seus afluentes são pouco relevantes 

em termos de análise fisiográfica (ver Anexo BB). 

4.5.7.3 EXPOSIÇÃO DAS ENCOSTAS 

As encostas viradas a sul e oeste são zonas mais iluminadas e como tal estão visualmente mais 

expostas, pelo que captam mais a atenção do observador. A zona de intervenção tem uma exposição 

predominante a oeste, o que significa que será iluminado preferencialmente durante a tarde. Este 

factor interfere com a absorção visual, fazendo baixar este parâmetro, contrariamente aos pontos 

4.5.7.1 e 4.5.7.2. 
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4.5.8 FRAGILIDADE DA PAISAGEM 

A fragilidade da paisagem obtém-se cruzando os dados sobre qualidade da paisagem e de exposição/ 

absorção visual. 

Define-se fragilidade da paisagem como a maior ou menor capacidade que uma determinada unidade 

de território tem em suportar alterações, sem contudo se modificarem a qualidade sensorial e 

ecológica da sua situação de referência. 

A fragilidade da paisagem depende da qualidade visual, cultural e natural e da exposição/ absorção 

visual. O seu valor aumenta se forem elevadas as qualidades visuais, culturais e naturais e ainda a 

exposição visual. A maior fragilidade de uma paisagem relaciona-se com a menor absorção visual da 

mesma. 

A elevada qualidade de uma unidade paisagística determina menor capacidade de suportar alterações 

à sua situação de referência, sem ser profundamente afectada. Quanto maior for a fragilidade da 

paisagem maior são as probabilidades de ocorrerem impactes paisagísticos negativos. 

Apresenta-se na Tabela 25 uma correlacção dos valores de qualidade de paisagem com a absorção 

visual. Foi elaborada uma carta exemplificativa da fragilidade de paisagem (Anexo CC), a partir da 

interpretação da Tabela 25. 

Tabela 25 - Avaliação da fragilidade de paisagem 

Qualidade de paisagem Absorção 
visual Elevada Média Baixa Nula 

Elevada 2 3 3 3 

Média 1 2 2 3 

Baixa 1 2 2 3 

Legenda: 1 – Elevada; 2 – Média; 3 - Baixa 

 

A qualidade de paisagem nas imediações da zona de intervenção foi considerada baixa para a 

unidade de paisagem áreas urbanas, enquanto a absorção visual foi considerada elevada para toda a 

envolvente da zona de intervenção. Em consequência do cruzamento destes dados, a fragilidade de 

paisagem foi considerada baixa para as áreas urbanas próximas da zona de intervenção. 

Como se pode constatar na cartografia produzida, a zona de intervenção foi classificada como área de 

baixa fragilidade de paisagem. 

No cômputo geral, verifica-se que a análise da fragilidade da paisagem não compromete a 

intervenção proposta, pois aquele parâmetro assume valores reduzidos na generalidade da 

envolvente próxima da zona de intervenção. 

4.5.9 EVOLUÇÃO PREVISÍVEL NA AUSÊNCIA DO PROJECTO 

Não são de esperar alterações significativas à situação actual. 
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4.6 RECURSOS BIOLÓGICOS 

4.6.1 INTRODUÇÃO 

Para efeitos da caracterização dos recursos biológicos (fauna e flora) teve-se em consideração a área 

onde se localiza a unidade industrial PROCTER & GAMBLE PORTO acrescida de uma faixa 

envolvente com uma extensão de, sensivelmente, 30-50 metros, conforme apresentado na Figura 26. 

A definição e delimitação desta área foi efectuada com base na análise de informação cartográfica e 

validada e ajustada com visitas ao terreno. 

 

Figura 26 - Área de estudo: delimitação da unidade industrial (a vermelho) e faixa envolvente (a verde) 

4.6.2 FLORA 

4.6.2.1 METODOLOGIA 

A vegetação e as comunidades vegetais da área de estudo foram caracterizadas com recurso a foto-

interpretação de imagem de satélite, seguida de validação no terreno. Neste processo foram definidas 

unidades homogéneas do ponto de vista do uso do solo e da vegetação. Nas unidades identificadas 

foi caracterizada a flora e a vegetação com base em inventários florísticos. Foram ainda prospectadas 

eventuais espécies endémicas, protegidas e/ou ameaçadas e abrangidas por convenções 

N 
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internacionais e identificados eventuais habitats naturais incluídos na “Directiva Habitats” (Decreto-Lei 

n.º140/99, de 24 de Abril, com a redacção dada pelo Decreto-Lei n.º49/2005, de 24 de Fevereiro). As 

unidades definidas foram valorizadas tendo por base a eventual existência de habitats naturais 

constantes do Anexo I e de espécies constantes dos Anexos II, IV e V da Directiva Habitats. 

O levantamento de campo decorreu durante o mês de Abril de 2012. 

4.6.2.2 RESULTADOS 

Em termos biogeográficos, a área de estudo situa-se na Região Eurosiberiana, Sub-Região Atlântica-

medioeuropeia, Superprovíncia Atlântica, Província Cantabro-Atlântica, Subprovíncia Galaico-

Asturiana, Sector Galaico-Português, Subsector Miniense, Superdistrito Miniense-Litoral. 

O trabalho realizado permitiu inventariar um total de 29 taxa na área de estudo. A listagem de 

espécies vegetais inventariadas é apresentada no Anexo DD. 

Foram identificadas as seguintes unidades/tipos de vegetação na área de estudo: áreas agrícolas, 

localizadas no sector poente da área de estudo, e áreas incultas, presentemente ocupadas sobretudo 

por vegetação herbácea e ruderal, localizadas no sector sul da zona de estudo. Não foram 

identificadas, na área de estudo, espécies com valor particular em termos de conservação, 

nomeadamente espécies endémicas de Portugal e/ou incluídas na “Directiva Habitats”. 

Conforme já foi referido anteriormente, a área de estudo insere-se num meio com carácter 

eminentemente urbano, consequentemente edificado e humanizado. A faixa envolvente é ocupada, a 

norte, por rodovias e, a nascente, por edificações com jardins, logradouros e pequenas hortas. A 

poente, o uso do solo é eminentemente agrícola, e a área a sul apresenta-se inculta (tendo, 

provavelmente, sido usada como terreno agrícola num passado recente). Tendo em conta a 

inexistência de espécies constantes nas convenções referidas e o tipo de usos do solo actuais da 

área estudada, considera-se que a área de estudo apresenta baixo valor em termos de conservação 

da flora e vegetação. 

Considerando estas características, não é de prever que possam ocorrer, noutra altura do ciclo 

vegetativo, outras espécies de interesse conservacionista. 

4.6.3 FAUNA 

4.6.3.1 METODOLOGIA 

A caracterização das comunidades faunísticas foi realizada em 4 etapas: 

i) Consulta, tratamento e sistematização de dados bibliográficos e cartográficos, a nível 

local e regional, e definição da área de estudo, que corresponderá à área que é 

directamente ou indirectamente afectada pelas diferentes componentes do projecto. Para 

caracterização das comunidades de fauna da área de estudo, recorreu-se a bibliografia 
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específica, nomeadamente, a atlas e guias de distribuição de espécies, de entre os quais 

se destacam: o “Atlas dos Anfíbios e Répteis de Portugal Continental” (Loureiro et al. 

2010), o “Atlas das Aves Nidificantes de Portugal” (Equipa Atlas 2008), “Guia dos 

Mamíferos Terrestres de Portugal Continental, Açores e Madeira” (Mathias et al. 1999), 

“Mamíferos de Portugal e Europa” (MacDonald & Barret 1999). Para a caracterização das 

comunidades de fauna foram consideradas, para além das espécies observadas na área 

de estudo, as espécies potencialmente ocorrentes nos habitats identificados. Com esta 

informação obteve-se uma listagem de espécies e dos respectivos estatutos de 

conservação e protecção. Para avaliação do estatutos de conservação e protecção legal 

(nacional e internacional) das espécies de fauna recorreu-se ao Livro Vermelho dos 

Vertebrados de Portugal (Cabral et al. 2006).  

ii) Identificação e caracterização da fauna potencialmente ocorrente na área de estudo, 

tendo por base os biótopos identificados. Consideraram-se como potencialmente 

ocorrentes na área de estudo as espécies que utilizam o espaço de um modo regular, i.e., 

para as quais a área de estudo tem valor de biótopos de reprodução, alimentação ou de 

refúgio, bem como as espécies que a utilizam apenas pontualmente (por exemplo, como 

área de passagem). Nesta etapa foi ainda realizado trabalho de campo, em Abril de 2012, 

para prospecção de espécies de fauna na área de estudo. Os grupos de vertebrados 

prospectados durante os trabalhos de campo foram os anfíbios, os répteis, as aves e os 

mamíferos. Os métodos e técnicas de inventariação utilizados foram adaptados aos 

vários grupos de fauna a prospectar, designadamente: 

− Anfíbios: Para inventariação dos anfíbios recorreu-se a prospecção visual e procura 

activa de indivíduos nos microhabitats de maior probabilidade de ocorrência (Heyer et 

al. 1994). Foram realizados percursos na área de estudo, tanto nos habitats terrestres 

como junto ao habitat aquático. Nos habitats terrestres, e tendo em conta os hábitos 

escavadores da maior parte dos anfíbios, a procura destes vertebrados incidiu nos 

seus potenciais refúgios, especialmente sob pedras, madeira ou outros materiais. Em 

habitats aquáticos, os anfíbios foram prospectados com recurso a uma rede “tipo 

camaroeiro” (dip-net), método que permite detectar todos os estádios dos urodelos 

aquáticos bem como os estados larvares (girinos) dos sapos e rãs (Grifiths & Raper 

1994). Adicionalmente, foram procurados cadáveres nas estradas e caminhos 

existentes na área de estudo e na sua periferia. 

− Répteis: A prospecção de répteis baseou-se na realização de censos visuais em 

período diurno. Foram realizados transectos na área de estudo, centrados 

particularmente nos micro-habitats de ocorrência preferencial deste grupo. Tendo em 

conta os hábitos fossoriais de muitos répteis, a sua procura incidiu nos seus refúgios, 

particularmente sob pedras, madeira ou outros materiais dispersos pela área de 

estudo (Almeida et al. 2001). 
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− Aves: Para a prospecção da avifauna foram realizados transectos dispersos pela área 

de estudo, durante os quais foram procuradas activamente as espécies presentes, 

recorrendo a censos visuais e auditivos (Sutherland 1996; Mullarney et al. 2003). 

− Mamíferos: A observação directa de mamíferos é, regra geral, difícil, em virtude da 

actividade predominantemente nocturna e pouca conspícua destes vertebrados. Por 

outro lado, as baixas densidades com que ocorrem, especialmente os carnívoros, 

contribuem para dificultar a sua observação. Assim, os trabalhos de prospecção de 

mamíferos centram-se sobretudo na observação de indícios ou sinais indirectos da 

sua presença. Deste modo, a procura de mamíferos na área de estudo incidiu 

essencialmente na procura de pegadas, trilhos, restos de alimentos e dejectos, não 

descurando, todavia, a eventual observação de indivíduos (Sutherland 1996;  Wilson 

et. al. 1996; Brown et al. 2004) 

A caracterização faunística da área de estudo centrou-se, portanto, nas populações de 

vertebrados (anfíbios, répteis, aves e mamíferos não voadores). Não foram realizados 

estudos direccionados para os quirópteros e para as comunidades de invertebrados. 

iii) Valoração das espécies potencialmente existentes na área de estudo, com base no 

elenco faunístico obtido. Para cada uma das espécies identificadas, faz-se referência ao 

estatuto de conservação e protecção legal em Portugal, com base na legislação existente 

a nível nacional e internacional, bem como aos respectivos anexos: 

− Convenção de Bona, Convenção sobre a Conservação de Espécies Migradoras da 

Fauna Selvagem (Decreto Lei 103/80, de 11 de Outubro): Anexo I – Espécies 

migradoras ameaçadas; Anexo II - Espécies migradoras cujo estado e conservação é 

desfavorável. 

− Convenção de Berna, Convenção sobre a Vida Selvagem e os Habitats Naturais na 

Europa (Decreto-Lei 316/89, de 22 de Setembro): Anexo II – Espécies da fauna 

estritamente protegidas; Anexo III – Espécies da fauna protegidas. 

− Directiva “Aves” (Directiva n.° 79/409/CEE, Decreto-Lei n.° 49/2005, de 24 de 

Fevereiro): Anexo I – Espécies de aves de interesse comunitário cuja conservação 

requer a designação de zonas de protecção especial; Anexo II – Espécies de aves 

cujo comércio é permitido nas condições previstas na alínea a) do n.° 7 do artigo 11º; 

Anexo III – Espécies de aves cujo comércio pode ser objecto de limitações conforme 

definido na alínea b) do nº 7 do artigo 11°;  

− Directiva “Habitats” (Directiva n.° 92/43/CEE, Decreto-Lei n.° 49/2005, de 24 de 

Fevereiro): Anexo II - Espécies animais de interesse comunitário cuja conservação 

exige a designação de zonas especiais de conservação; Anexo IV- Espécies animais 

de interesse comunitário que exigem uma protecção rigorosa; Anexo V- Espécies 
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animais de interesse comunitário cuja captura ou colheita na natureza e exploração 

podem ser objecto de medidas de gestão; Anexo D – Espécies cinegéticas. 

Faz-se ainda referência a outra legislação aplicável às espécies identificadas, 

concretamente: 

− Lei nº 173/99, de 21 de Setembro (Lei de Bases da Caça) e Decreto-Lei nº 202/2004, 

de 18 de Agosto (Regulamenta a Lei da Caça). 

− Decreto-Lei nº 565/99, de 21 de Dezembro (Regula a introdução na natureza de 

espécies não-indígenas da flora e da fauna (Anexos I e III). 

As espécies inventariadas foram ainda classificadas segundo o seu estatuto de 

conservação, apresentado no Livro Vermelho dos Vertebrados, de acordo com os 

critérios da UICN (União Internacional da Conservação da Natureza) que se sumariam na 

Tabela 26. 

 

Tabela 26 - Categorias de conservação das espécies de fauna de vertebrados, segundo a adaptação dos 
critérios da UICN 

EX – Extinto Quando não restam quaisquer dúvidas que o último indivíduo 
morreu 

EW – Extinto na natureza 
Quando o taxon é dado como sobrevivendo apenas em cultivo, 
cativeiro ou como uma população (ou populações) naturalizada fora 
da sua anterior área de distribuição 

CR – Criticamente em perigo Taxon enfrentado um risco de extinção na natureza extremamente 
elevado 

EN – Em perigo Taxon enfrentando um risco de extinção na natureza muito elevado 

VU – Vulnerável Taxon enfrentando um risco de extinção na natureza elevado 

NT – Quase ameaçado 

Taxon que não se qualifica actualmente como Criticamente em 
Perigo, Em Perigo ou Vulnerável, sendo no entanto provável que 
lhe venha a ser atribuído uma categoria de ameaça num futuro 
próximo 

LC – Pouco preocupante Taxon que não se qualifica como Criticamente em Perigo, Em 
Perigo, Vulnerável ou Quase Ameaçado 

DD – Informação insuficiente 
Taxon sobre o qual não há informação adequada para fazer uma 
avaliação directa ou indirecta do seu risco de extinção, com base na 
sua distribuição e/ou estatuto da população 

NE – Não avaliado Taxon que ainda não foi avaliado pelos presentes critérios 

NA – Não aplicável - 

 

iv) Identificação de áreas ecologicamente sensíveis e avaliação do grau de sensibilidade dos 

sistemas ecológicos em presença e da respectiva capacidade de utilização pelos recursos 

faunísticos, com base nos biótopos existentes e nas espécies ocorrentes na área de 

estudo. 
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4.6.3.2 RESULTADOS 

Em resultado da pesquisa bibliográfica realizada, incluindo os atlas de distribuição geográfica 

disponíveis, e do trabalho de campo efectuado, registou-se um total de 101 espécies de vertebrados 

com ocorrência possível ou confirmada na área de estudo (Anexo EEI). De entre estas espécies, 

algumas apresentam estatuto de conservação e inclusão em anexos das directivas consideradas 

(Tabela 27). 

Tabela 27 - Número de espécies do elenco faunístico com estatuto de conservação e protecção 

 Anfíbios Répteis Aves Mamíferos 

Estatuto de 
Conservação 

EX 

EW 

CR 

EN 

VU 

NT 

LC 

DD 

NE 

NA 

- 

- 

- 

- 

1 

1 

10 

- 

1 

- 

- 

- 

- 

- 

2 

- 

15 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

3 

1 

56 

2 

- 

1 

- 

- 

- 

- 

- 

1 

7 

- 

- 

1 

Convenção de 
Bona 

Anexo I 

Anexo II 

- 

- 

- 

- 

- 

20 

- 

- 

Convenção de 
Berna 

Anexo I 

Anexo II 

Anexo III 

- 

5 

8 

- 

5 

12 

- 

43 

14 

- 

- 

4 

Directiva Aves 

Anexo I 

Anexo II 

Anexo III 

Anexo D 

  3 

- 

- 

9 

 

Directiva Habitats 

Anexo I 

Anexo II 

Anexo III 

Anexo IV 

Anexo V 

- 

1 

- 

7 

- 

- 

- 

- 

4 

- 

 - 

- 

- 

- 

- 

Decretos-Lei 
n.º173/99, 
202/204 e 565/99 

   10 - 

Nº total de espécies 13 17 62 9 

 

De seguida é apresentada uma síntese dos resultados por grupo faunístico: 

− Anfíbios 

Tendo por base os mapas de distribuição geográfica (e.g. Loureiro et al. 2010), podem 

ocorrer, na área de estudo, 15 espécies de anfíbios. Se tivermos em conta as características 

ecológicas da área de estudo, esse elenco reduz-se para 13 espécies (5 urodelos e 8 anuros) 

representando 7 Famílias (Quadro 1 do Anexo EE), já que não se considera provável a 
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ocorrência local de Chioglossa lusitanica e Rana iberica, espécies que se encontram bastante 

associadas a linhas de água superficiais de águas límpidas, oxigenadas e com corrente 

considerável, estruturas que são inexistentes na área de estudo. O elenco de anfíbios com 

ocorrência possível perfaz 76% do total de espécies presentes em Portugal Continental (17 

espécies). Em resultado do trabalho de campo, foi observada uma espécie de anfíbio: a 

salamandra-de-pintas-amarelas Salamandra salamandra. De entre as espécies 

potencialmente presentes saliente-se a ocorrência possível de 2 endemismos ibéricos: o 

tritão-de-ventre-laranja Triturus boscai, e a rã-de-focinho-ponteagudo Discoglossus galganoi. 

Uma espécie de anfíbio com ocorrência potencial apresenta um estatuto de conservação 

“Vulnerável”, de acordo com o Livro Vermelho dos Vertebrados de Portugal: o tritão-palmado 

Triturus helveticus. 

− Répteis 

Considerando os mapas de distribuição geográfica, podem ocorrer na área de estudo 20 

espécies de répteis, pertencentes a 9 famílias. Tendo em conta as características particulares 

da área de estudo, o elenco potencial de répteis reduz-se para 17 espécies pertencentes a 8 

famílias (Quadro 2 do Anexo EE), já que a ocorrência dos cágados Emys orbicularis e 

Mauremys leprosa e do lagarto-de-água Lacerta schreiberi é considerada muito pouco 

provável, tendo em conta a inexistência de habitats aquáticos (linhas ou massas de água) 

adequadas à sua presença. Destas espécies, refira-se a ocorrência potencial de 2 

endemismos ibéricos: a lagartixa-de-Bocage Podarcis bocagei e a cobra-de-pernas-

pentadáctila Chalcides bedriagai. A maioria das espécies (15 espécies) apresenta estatutos 

de conservação favoráveis (Pouco Preocupante). No entanto, duas espécie de répteis com 

ocorrência potencial apresentam estatuto de “Vulnerável”: a cobra-lisa-europeia Coronella 

austriaca e a víbora-cornuda Vipera latastei. 

− Aves 

Podem ocorrer potencialmente na área de estudo 62 espécies de aves representando 25 

Famílias (Quadro 3 do Anexo EE). O elenco avifaunístico é constituído, na sua generalidade, 

por espécies com estatuto de conservação “Pouco Preocupante”. No entanto, são de 

destacar, entre as espécies potencialmente ocorrentes, 3 rapinas: o açor Accipiter gentilis, a 

ógea Falco subbuteo, e o falcão-peregrino Falco peregrinus, com estatuto de “Vulnerável”.  

− Mamíferos 

Tendo em conta o trabalho de campo realizado e a bibliografia disponível, considera-se como 

estando potencialmente presentes na área de estudo 9 espécies de mamíferos, 

representando 7 Famílias (Quadro 4 do Anexo EE). À excepção da presença possível do 

coelho-bravo Oryctolagus cuniculus, que apresenta um estatuto de conservação “Quase 
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Ameaçado”, as espécies de mamíferos com ocorrência potencial na área de estudo 

apresentam estatuto de conservação “Pouco Preocupante”. Saliente-se a presença possível 

da toupeira Talpa occidentalis (endemismo ibérico) e de uma espécie não indígena, de 

ocorrência confirmada: a ratazana-castanha Rattus norvegicus. 

Tendo por base os resultados obtidos, é possivel fazer as seguintes considerações relativamente ao 

valor conservacionista da área em estudo: 

− Anfíbios 

As áreas localizadas a norte e nascente são áreas bastante alteradas ou edificadas com 

habitats inadequados ou pouco adequados à ocorrência destes vertebrados. As áreas 

localizadas a poente e sul da exploração industrial em questão, poderão, potencialmente, 

constituir habitat terrestre para algumas espécies de anfíbios. Tendo em conta as suas 

características actuais, a área de estudo não apresenta globalmente um valor particular para 

os anfíbios. Ainda assim, saliente-se a ocorrência de uma antiga nascente bastante ocupada 

por silvas Rubus sp. e heras Hedera sp. localizada junto do extremo sudoeste da área de 

estudo. Se bem que muitas das espécies de anfíbios apresentem hábitos essencialmente 

terrestres, estes vertebrados estão particularmente dependentes da ocorrência de massas de 

água, já que estes biótopos são essenciais à sua reprodução. Por esta razão considera-se 

esta nascente como localmente importante para os anfíbios. De facto, foram observadas 

larvas de salamandra-de-pintas-amarelas nesta pequena massa de água, o que confirma a 

sua utilização enquanto local de reprodução por esta espécie. Apesar do esforço de 

amostragem, não foram, no entanto, observadas outras espécies de anfíbios neste biótopo 

aquático. Na área de implantação da exploração industrial em questão não foram observados 

anfíbios nem identificadas áreas com valor para este grupo. 

− Répteis 

Os sectores norte e nascente da área de estudo, bem como a área da exploração industrial 

apresentam um valor reduzido para os répteis. De facto, são poucas as espécies capazes de 

utilizar estes espaços enquanto habitat; exceptuando as lagartixas Podarcis sp. (que se 

encontram mais associadas às áreas edificadas pela sua disponibilidade de refúgios e de 

exposição solar, essencial à sua termoregulação) e a osga Tarentola mauritanica, poucos 

serão os répteis potencialmente presentes nestes locais. Pelo contrário, os sectores poente e 

sul poderão, tal como sucedido com os anfíbios, apresentar algum valor para este grupo, já 

que, pela sua relativa heterogeneidade, garantem algum refúgio e potencial disponibilidade 

alimentar (disponibilidade de presas). Ainda assim, dadas as dimensões das áreas verdes 

envolventes e o seu isolamento na malha urbana, não é expectável a presença de uma 

comunidade assinalável de répteis. Durante os trabalhos de campo não foram observados 

répteis na área de estudo. Tal como sucedido com os anfíbios, na área da exploração 
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industrial também não foram observados répteis nem identificadas áreas com valor para este 

grupo de vertebrados. 

− Aves 

As aves, pela sua elevada mobilidade e pela sua diversidade de requisitos ecológicos, 

poderão ocorrer um pouco por toda a área de estudo. No entanto, a sua ocorrência será 

claramente reduzida nos sectores e nascente: pela inexistência de refúgios e, sobretudo, pelo 

elevado grau de perturbação. Contrariamente à maioria dos anfíbios e répteis, muitas 

espécies de aves são claramente sensíveis à perturbação. Por esta razão, para as aves são 

os sectores poente e sul aqueles que apresentarão algum valor. Para além de serem áreas 

mais tranquilas, podem constituir também biótopos de alimentação e, inclusive, de nidificação 

para algumas espécies. No entanto, saliente-se que a área de estudo se encontra em plena 

malha urbana, facto que pode condicionar a presença de muitas espécies. De facto, as 

espécies de aves observadas durante o trabalho de campo, tais como os passeriformes, são 

espécies de ocorrência generalizada em Portugal continental e, regra geral, bastante 

tolerantes a ambientes perturbados e humanizados. Na área de implantação da indústria não 

foram identificadas áreas de valor particular para a avifauna. 

− Mamíferos 

Tal como sucede com as aves, os mamíferos apresentam uma elevada mobilidade, podendo 

ocorrer potencialmente por toda a área de estudo. No entanto, muitos mamíferos são 

igualmente sensíveis à perturbação, pelo que a mamofauna estará restrita às espécies mais 

tolerantes ao elevado grau de modificação/destruição do habitat e de perturbação 

característicos das áreas urbanas. Por estas razões, os sectores norte e nascente da área 

apresentam um valor reduzido para muitos mamíferos: são altamente perturbados, 

disponibilizam poucos refúgios e representam um elevado risco de mortalidade por 

atropelamento. Pelo contrário, os sectores poente e sul têm, tal como sucedido com todos os 

grupos de vertebrados estudados, um valor superior para os mamíferos: oferecem refúgio e 

disponibilidade alimentar. Na realidade, pequenas áreas verdes como a existente na periferia 

da unidade industrial poderão funcionar como “ilhas” para estes vertebrados. De qualquer 

modo, o elenco de mamíferos reflectirá sempre as características do espaço: está inserido e 

relativamente isolado na malha urbana. Por outro lado, as densidades naturalmente baixas de 

muitas espécies (sobretudo os carnívoros) fazem com que a presença expectável de 

mamíferos seja consideravelmente baixa. Foi apenas confirmada a ocorrência de uma 

espécie silvestre de mamífero: a ratazana Rattus norvegicus, uma espécie altamente tolerante 

à perturbação das áreas urbanas. Na instalação industrial não foram observados mamíferos 

silvestres nem identificadas áreas de valor particular para este grupo de vertebrados. 
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De uma forma genérica, pode dizer-se que as comunidades faunísticas presentes reflectem o tipo de 

ocupação de solo urbano envolvente, isto é, são representativas de áreas humanizadas e 

perturbadas, não apresentando, na sua grande maioria, valores particulares em termos de 

conservação. Refiram-se, ainda assim, nos sectores poente e sul da área de estudo, a existência de 

uma nascente com valor de habitat de reprodução para os anfíbios e a ocorrência de um mosaico, 

ainda que pouco heterogéneo, de parcelas com uso agrícola e inculto, que apresentam algum valor 

para os vários grupos de vertebrados estudados.como representando algum valor para a fauna. 

4.6.4 EVOLUÇÃO PREVISÍVEL NA AUSÊNCIA DO PROJECTO 

Ao nível dos Recursos Biológicos, não é de esperar alterações da situação caracterizada. 

 

4.7 PATRIMÓNIO ARQUITECTÓNICO E ARQUEOLÓGICO 

4.7.1 INTRODUÇÃO 

A intervenção arqueológica realizou-se ao abrigo da Lei n.º 107/2001, de 8 de Setembro (Lei de Bases 

do Património Cultural), do Decreto-Lei n.º 270/99 de 11 de Junho (Regulamento de Trabalhos 

Arqueológicos), com o aditamento de 10 de Novembro de 2000, da Portaria n.º 330/2001 de 2 de Abril 

e do respectivo Decreto-Lei n.º 197/2005, de 8 de Novembro, e de acordo com a Circular “Termos de 

Referência para o Descritor de Património Arqueológico”, editada em 10 de Setembro de 2004 pelo 

IPA, sendo devidamente autorizada pelo Instituto de Gestão do Património Arquitectónico e 

Arqueológico (IGESPAR, I.P.) através do ofício 2012/1(148), datado de 10 de Maio de 2012 (Anexo 

FF). 

Os trabalhos foram organizados em três etapas. A primeira etapa, promovida em gabinete consistiu 

na recolha exaustiva de todos os dados disponíveis sobre o projecto, no levantamento dos valores 

patrimoniais existentes (incluindo classificados ou em vias de classificação), a nível local, nas 

diferentes bases de dados disponibilizadas pelas entidades oficiais no domínio da protecção do 

património arquitectónico e arqueológico (Instituto de Gestão do Património Arquitectónico e 

Arqueológico, I.P. – IGESPAR I.P., Direcção Regional da Cultura Norte (DRCN) e Instituto da 

Habitação e Reabilitação Urbana – IHRU); na consulta do PDM de Matosinhos, na pesquisa 

bibliográfica e documental e na análise toponímica e fisiográfica da cartografia. 

Por motivos óbvios, a área de pesquisa incidiu especialmente sobre o património localizado na 

freguesia de Guifões, na qual se circunscreve o projecto de ampliação da unidade industrial 

PROCTER & GAMBLE PORTO. 

A segunda etapa caracterizou-se, primeiramente, pela localização no terreno dos dados previamente 

recolhidos, e pela realização de prospecções arqueológicas sistemáticas na área de implantação e 
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prospecções arqueológicas selectivas num perímetro exterior de 200 metros do projecto, a fim de 

avaliar toda a zona inerente a este. 

Paralelamente aos trabalhos de prospecção sistemática, foi realizada uma caracterização das 

condições de visibilidade dos solos, tendo por base as seguintes unidades de observação sumaridas 

na Tabela 28. 

Tabela 28 - Descrição das condições de visibilidade dos solos 

VISIBILIDADE DESCRIÇÃO 

Má Intransponível ao percurso pedestre 

Mista Arvoredo denso, mas com mato medianamente limpo. Facilita o percurso 
pedestre e a observação geral do terreno. 

Média Arvoredo pouco denso e com vegetação acima do joelho. Facilita o percurso 
pedestre e a observação de estruturas. 

Boa Arvoredo pouco denso e com vegetação abaixo do joelho. Facilita o percurso 
pedestre e a observação de materiais e estruturas. 

Solo Urbano 
Sem arvoredo, com vegetação abaixo do joelho, grande quantidade de 
entulho e lixo recente. Observação de estruturas, mas superfície de solo 
original sem qualidade de observação 

Aterro e escavações Sem arvoredo, sem vegetação e com o terreno completamente revolvido. 
Superfície de solo original sem qualidade de observação. 

Área Vedada Intransponível ao percurso pedestre. 

Terreno forte inclinação Percurso pedestre dificultado por questões de segurança. 

Áreas de fogo e de 
desmatação 

Arvoredo pouco denso e vegetação rasteira. Facilita o percurso pedestre, a 
observação de estruturas e materiais arqueológicos. 

 

Por fim, a terceira e última etapa cifrou-se pela compilação e análise de todos os dados adquiridos, e, 

na elaboração do relatório final dos trabalhos. 

A conjugação de todas as fases de estudo previamente referidas permitiu a elaboração da listagem de 

valores patrimoniais constantes da Situação de Referência. 

4.7.2 CARACTERIZAÇÃO GEOGRÁFICA 

A paisagem, de tipo urbano, na qual se inscreve o actual projecto caracteriza-se sobretudo por um 

vale aplanado, com uma altimetria de aproximadamente 80 metros (Monte dos Pipos). Trata-se de um 

vale de declives médios a suaves, sem afloramentos rochosos à superfície, demarcado por uma linha 

de água afluente do rio Leça. 

4.7.3 ANÁLISE TOPONÍMICA 

A abordagem metodológica contemplou, igualmente, a análise toponímica localizada no interior e na 

periferia da área do projecto. Através do levantamento toponímico é possível a identificação de 

designações com interesse, que reportam a existência de elementos construídos de fundação antiga 
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e/ou sugerir tradições lendárias. Porém, na área em estudo, apenas se identificaram topónimos 

associados com a utilização humana de determinados espaços em moldes tradicionais.  

De acordo com a cartografia militar portuguesa, à escala 1:25.000, o presente projecto encontra-se 

inserido em uma área demarcada, maioritariamente, por um geotopónimo que reforça as 

características geomorfológicas da área em estudo. Referimo-nos ao topónimo “Monte dos Pipos”, 

cujo vocábulo “Pipos” provém do s. m. “pipo”, cujo significado remete para “pequena pipa; barril ou 

tonel” e em sentido popular “ventre proeminente por motivo de gravidez” (Machado, 2003). Com base 

no sentido figurado do termo “pipo” sugere-se que o seu significado possa remeter para a morfologia 

topográfica do terreno.  

Já o topónimo “Custóias”, a sua etimologia terá por base o latim custodias, remetendo para “atalaias, 

esculças, guardas” (Machado, 2003). 

Por fim, alguns denominativos sugerem-nos uma natureza antrópica, provavelmente de origem 

medieval. Nomeadamente o topónimos “Regedoura”, cujo significado remete para uma fundação régia 

ou mais propriamente para um domínio reguengo que com o tempo se tornou habitado (MACHADO 

2003: 1250), e “Igreja”, bastante frequente e cujo significado remete para a localização de um templo 

e/ou propriedade religiosa (Machado, 2003). 

4.7.4 PESQUISA BIBLIOGRÁFICA / DOCUMENTAL 

A presente análise destaca-se pela ausência de sítios arqueológicos conhecidos em toda a extensão 

do projecto de ampliação da unidade industrial PROCTER & GAMBLE PORTO e respectiva área de 

incidência indirecta (perímetro exterior de 200 metros). A pertinência desta pesquisa não se esvazia 

de sentido, na medida que possibilita um enquadramento histórico/geográfico mais abrangente, 

indiciando através de critérios de proximidade geográfica as potencialidades arqueológicas da região 

em estudo. 

O município de Matosinhos é demarcado, em termos patrimoniais, por diversos vestígios relacionados 

com ocupação humana, cuja cronologia abarca desde achados do Paleolítico à era industrial 

(Cleto,1995). Merecendo particular destaque, a necrópole medieval de sepulturas escavadas na rocha 

de Montedouro (Perafita), com a localização mais próxima do mar que se conhece no Norte de 

Portugal e, os tanques romanos da Praia de Angeiras (Lavra) classificados como Monumento 

Nacional (Cleto & Varela, 2000). 

De acordo com a historiografia local, a freguesia de Guifões caracteriza-se pela presença de vestígios 

arqueológicos e de outros testemunhos históricos, balizados, entre a época pré-romana e a 

actualidade. 

Sobranceiro à margem esquerda do estuário do rio Leça, ergue-se o Monte Castêlo, vulgarmente 

conhecido como Castro de Guifões. Embora se aludam eventuais vestígios de monumentos 

megalíticos nas suas proximidades (Cleto & Varela, 2000). Trata-se de um povoado fortificado, 
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constituído por três linhas de muralhas, que gozaria de uma localização privilegiada, a cerca de 2,80 

km da costa, a qual terá facilitado, pelo menos desde o período romano, e talvez em épocas mais 

recuadas, a sua actividade comercial. Sendo considerado como o principal entreposto que garantiria a 

ligação com outros importantes povoados na bacia do rio e, inclusivamente, “lugar central” de 

pequenos povoados existentes nas proximidades (Cleto & Varela, 2000). 

À medida que avançamos temporalmente, Idade Média, a documentação avulta no que concerne à 

actual freguesia de Guifões. Além da ocupação contínua do povoado de Guifões em época medieva, 

acrescem três referências documentais, com comprovação arqueológica: a Ponte de Guifões, a Ponte 

do Carro e a Igreja de São Martinho de Guifões. 

Localizada no sopé do Monte Castêlo a arruinada Ponte de Guifões, alvo de várias cheias, serviria 

uma antiga via romana, sendo a maior estrutura medieval, datada dos séculos XIII-XIV, do género no 

concelho de Matosinhos. 

Já a Ponte do Carro, lançada igualmente sobre o rio Leça, integra o caminho medieval que ligava o 

Porto e Barcelos, estando documentada desde meados do século XIII, altura em que já aparece como 

a designação, provavelmente em virtude de ser a única da foz do rio Leça que possibilitaria a 

passagem de carros de tracção animal (Almeida & Belo, 2007). 

Por último, destaca-se a Igreja de São Martinho. Edificada em 1699 por iniciativa da Universidade de 

Coimbra em substituição do antigo templo, referido nas Inquirições de 1258, a quem a paróquia de 

São Martinho havia sido doada.  

Em jeito de síntese, poder-se-á referir que a presente área de estudo denota uma ocupação humana 

enquadrável entre a época pré-romana e a actualidade, sendo que a aparente ausência de vestígios 

de época mais recuada, possa relacionar-se com o facto de alguns dos actuais aglomerados 

populacionais apresentarem estratégias de ocupação da paisagem em tudo semelhantes a períodos 

mais antigos. 

4.7.5 PATRIMÓNIO CLASSIFICADO E INVENTARIADO 

A materialização da pesquisa sobre os sítios arqueológicos já conhecidos visa uma melhor 

compreensão das potencialidades da área de estudo, contextualizando as potencialidades 

patrimoniais mediante o inventário dos sítios arqueológicos localizados nas áreas mencionadas. 

De acordo com a metodologia apresentada, na freguesia de Guifões, pertencente ao concelho de 

Matosinhos, distrito do Porto, foram documentados quatro valores patrimoniais inventariados, um de 

natureza arqueológica e três de natureza arquitectónica e vernacular. Todos os elementos 

patrimoniais situam-se a uma distância considerável do projecto, entre 600 e 2.000 metros, não sendo 

previsível a sua afectação. 
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01. Monte Castêlo / Castro de Guifões 

Lugar Monte Castêlo 

Freguesia Guifões 

Concelho Matosinhos 

Coordenadas Geográficas WGS 84 

41º 12' 00” N 

08º 40' 42” W 

Distância do Projecto 1.700 m 

 
Regime Legal de Protecção Imóvel Interesse Público  

Dec. N.º 516/1, DG 274 de 22/11/1971 

ZEP Por. N.º 530/90 DR 157 de 10/07/1990 

Tipologia 

Povoado 

Cronologia 

Idade do Ferro à 
Idade Média 

Estado de Conservação 

Mau 

Descrição 

Povoado fortificado defendido por 3 linhas de muralhas que o circundam. A plataforma 

superior do povoado, actualmente ocupada por um campo de tiro, foi ocupada por 

construções e arruamentos, estando estes, aparentemente, a estruturar a organização 

das mesmas. Um dos edifícios detectado, de planta rectangular, com piso em barro e 

possuindo um lareira com lastro em tijolos assentes horizontalmente, conservava in situ, 

numa parede, um silhar com insculturas apresentando um tetrásceles constituído por 

serpentes geminadas como tema decorativo principal, no que o arqueólogo Neves dos 

Santos interpretou como sendo um santuário ligado ao culto funerário. O mesmo 

arqueólogo detectou um outro edifício que conservava a base de coluna e o respectivo 

fuste, aventando a hipótese de se tratar de um templo romano. 

Na encosta oeste, na zona recentemente intervencionada, foi detectado um núcleo 

habitacional familiar de construções de planta circular e rectangular, com pátio lajeado, 

verificando-se sobreposições de muros reveladores de ocupações sucessivas do local. 

Na base oeste do povoado, durante as escavações da década de 1960, também foram 

detectadas construções de planta rectangular, aparentemente organizadas em bairros, 

algumas com pátios lajeados, e estando todo o conjunto estruturado por arruamentos 

lajeados. Perto deste local, ainda durante as mesmas escavações, apareceu um possível 

forno cerâmico construído em tijolo, do qual já não se conserva qualquer vestígio. 

Na base do outeiro, a Este, foi detectada uma necrópole, entretanto destruída. Neste 

local terá existido um castelo medieval, embora tenha aqui sido registado espólio 

cerâmico coevo não se detectou qualquer estrutura com ele relacionado. 

Bibliografia 

Almeida-Belo, 2007; Almeida,  1978; Almeida, 1969; Cleto, 1993; Cleto, 1995; Cleto-

Varela 2000; Felgueiras, 1958; Pinto, 1927; Santos, 1955; Santos, 1962a; Santos, 1962b; 

Santos, 1963a; Santos, 1963b; Vasconcellos, 1898; IHRU 
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Registo Fotográfico 

 
 

 
 

 

02. Ponte de Guifões  

Lugar Monte Castêlo 

Freguesia Guifões 

Concelho Matosinhos 

Coordenadas Geográficas WGS 84 

41º 12' 02” N 

08º 40' 48” W 

Distância do Projecto 1.800 m 
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Regime Legal de Protecção Imóvel de Interesse Público  
Dec. N.º 516/1, DG 274 de 22/11/1971 

ZEP, DG 93 de 19/03/1973 

Tipologia 

Ponte 

Cronologia 

Romano (incerto) 

Idade Média 

Estado de Conservação 

Destruído 

Descrição 

Ponte com tabuleiro de perfil horizontal com três arcos de ogiva, desiguais sendo os 
laterais de cerca de 5.30 m e o central de cerca de 4.70 m. Tinha contrafortes de 
alvenaria de pedra de 2 m de largura. O tabuleiro era rematado por parapeito com 
aberturas semi-circulares. Tinha cerca de 20 m de comprimento. 

Bibliografia 

Almeida, 1978; Almeida-Belo, 2007; Felgueiras, 1958; Santos, 1955; IHRU 

 

03. Ponte do Carro 

Lugar Ponte do Carro 

Freguesia Guifões/Santa Cruz do Bispo 

Concelho Matosinhos 

Coordenadas Geográficas WGS 84 

41º 12’ 55” N 

08º 40’ 02” W 

Distância do Projecto 1.900 m 

 

Regime Legal de Protecção Imóvel de Interesse Público 

Dec. N.º 516/1, DG 274 de 22/11/1971 

ZEP, DG 93 de 19/03/1973 

Tipologia 

Ponte 

Cronologia 

Idade Média 

Estado de Conservação 

Bom 

Descrição 

Ponte construída em granito, composta por um tabuleiro em cavalete assente sobre um 
único arco de volta perfeita. As aduelas apresentam diferentes tamanhos mas tendem a 
ser mais largas do que compridas e de extradorso irregular e os encontros têm faces de 
alvenaria muito irregular. As guardas são de cantaria e o pavimento é de lajeado 
irregular. 
Bibliografia 

Almeida-Belo, 2007; Felgueiras, 1958; Santos, 1955; IHRU 
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Registo Fotográfico 
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04. Igreja de São Martinho de Guifões 

Lugar Igreja 

Freguesia Guifões 

Concelho Matosinhos 

Coordenadas Geográficas WGS 84 

41º 12’ 00” N 

08º 39’ 54” W 

Distância do Projecto 605 m 
 

Regime Legal de Protecção Inventariado 

PT011308020038 

Tipologia 

Igreja 

Cronologia 

Idade Média (incerto) 

Época Moderna 

Estado de Conservação 

Regular 

Descrição 

O templo actual, do século XVII, compõe-se por uma fachada flanqueada por duas 
sineiras, erguidas sobre o entablamento. Ao centro abre-se o portal, a que se sobrepõe 
um frontão de aletas interrompido, de moldura polilobada. O edifício é coroado por um 
frontão de linhas curvas. 
Bibliografia 

Almeida-Belo, 2007; Felgueiras, 1958; IHRU 
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Registo Fotográfico 

 

4.7.6 PATRIMÓNIO NÃO CLASSIFICADO 

Na área da freguesia de Guifões, Município de Matosinhos, num raio de 200 metros da área de 

afectação do projecto foi identificado um elemento patrimonial não classificado de valor 

médio/reduzido, de cronologia moderno/contemporânea. Trata-se de um engenho de captação de 

água, de formato rectangular, localizado a cerca de 50 metros da área de incidência directa do 

projecto. A Figura 28 e Figura 29 apresentam algumas fotografias do local. 

 

Figura 27 – Vista do engenho de captação de água (1) 
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Figura 28 – Vista do engenho de captação de água (2) 

4.7.7 ACÇÕES DE PROSPECÇÃO ARQUEOLÓGICA 

Na área de implantação de projecto, bem como, em um perímetro exterior, de 200 metros, procedeu-

se à realização de trabalhos de prospecção arqueológica.  

Na área interna do projecto os resultados revelaram-se infrutíferos, uma vez que havia sido alvo de 

afectação do subsolo, sendo classificada na sua totalidade de Solo Urbano. Deste modo, os trabalhos 

de prospecção arqueológica não permitiram uma total aferição dos impactes no subsolo, pelo que se 

considera inconclusivo que estas acções com claras afectações tenham afectado quaisquer vestígios 

antrópicos de interesse patrimonial. 

Contudo, na área relacionada com o perímetro exterior, em uma propriedade rústica pertencente à 

PROCTER & GAMBLE PORTO localizada nas imediações do projecto, foi possível a identificação de 

um elemento patrimonial de valor médio/reduzido, de cronologia moderno/contemporânea, que 

consiste no engenho de captação de água descrito na secção anterior. 

4.7.8 AVALIAÇÃO DA SITUAÇÃO DE REFERÊNCIA DO PONTO DE VISTA PATRIMONIAL 

A avaliação sumária das ocorrências patrimoniais identificadas, com vista à hierarquização da sua 

importância científica e patrimonial, seguiu determinados critérios que se consideram preponderantes, 

analisados comparativamente em diferentes escalas espaciais e tipologias, designadamente: 

a) Critérios de índole arqueológica do sítio/imóvel: Importância; Representatividade; Singularidade; 

Complementaridade. 

b) Critérios referentes à situação patrimonial do sítio/imóvel: Estado de Conservação; 

Vulnerabilidade; Grau de Protecção Legal; Grau de Reconhecimento Social e Científico. 
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A conjugação de todos os critérios apresentados que individualmente possuem um valor específico, 

permite-nos a atribuição de um valor patrimonial sobre os imóveis identificados, no decurso dos 

trabalhos efectuados, com a finalidade de determinar a sua importância. A Tabela 29 apresenta uma 

síntese da avaliação patrimonial realizada. 

Tabela 29 - Síntese de avaliação patrimonial 

Avaliação (1) 

Identificação 
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Monte Castêlo / Castro de Guifões ME ME RA E A M R R ME 

Ponte de Guifões ME E R E D E R R ME 

Ponte do Carro ME E R E P M R R ME 

Igreja de São Martinho de Guifões E M R E A M L L E 

Engenho de captação de água R R F N Q N A D M 

(1) Importância: Muito Elevada (ME) / Elevada (E) / Média (M) / Reduzida (R) / Nula (N), Representatividade: Muito Elevada (ME) / Elevada (E) / Média 
(M) / Reduzida (R) / Nula (N), Singularidade Único (U) / Raro (RA) / Regular (R) / Frequente (F) / Nula (N), Complementaridade: Muito Elevada (ME) / 
Elevada (E) / Média (M) / Reduzida (R) / Nula (N), Estado Conservação: Inalterado (I) / Pouco Alterado (P) / Alterado (A) / Quase Destruído (Q) / 
Destruído (D), Vulnerabilidade: Elevada (E) / Média (M) / Reduzida (R) / Nula (N), Grau de Protecção Legal: Nacional (N), Regional (R), Local (L), 
Adjacente (A), Reconhecimento Social e Científico: Reconhecido (R) / Local (L) / Desconhecido (D), Valor Patrimonial: Muito Elevado (ME) / Elevado (E) 
/ Médio (M) / Reduzido (R). 

  

4.7.9 EVOLUÇÃO PREVISÍVEL NA AUSÊNCIA DO PROJECTO 

Tratando-se a área em estudo de uma zona densamente ocupada, eventuais vestígios de ocupação 

antiga do território podem correr perigo de destruição sem se acautelar a indispensável salvaguarda 

patrimonial e de informação científica. 

4.8 SÓCIO-ECONOMIA 

4.8.1 INTRODUÇÃO 

A caracterização ao nível da sócio-economia baseou-se na descrição de factores que podem ser 

afectados pelo projecto, designadamente população, emprego, estrutura económica, infra-estruturas 

sociais e viárias. O estudo focalizou-se principalmente no concelho de implantação do projecto, ou 

seja, Matosinhos. 

Como principal base de trabalho foram utilizados dados do Instituto Nacional de Estatística (INE), bem 

como informação publicada pelo Centro de Emprego e Formação Profissional. 

Foram ainda identificadas as habitações existentes na envolvente próxima da unidade industrial, 

enquanto população mais exposta aos potenciais impactes do projecto. 
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4.8.2 ENQUADRAMENTO TERRITORIAL 

A PROCTER & GAMBLE PORTO localiza-se no distrito do Porto, concelho de Matosinhos, na 

freguesia de Guifões. 

A nível estatístico, o município de Matosinhos está inserido nas seguintes unidades territoriais: 

Continente (NUT I), Norte (NUT II) e Grande Porto (NUT III). A Figura 29 apresenta a divisão por 

NUTS III e município da região Norte. A região do Grande Porto, para além de Matosinhos, é 

constituída pelos concelhos de Espinho, Gondomar, Maia, Porto, Póvoa de Varzim, Valongo, Vila do 

Conde e Vila Nova de Gaia. 

 

Figura 29 - Divisão da região Norte em NUTS III e município 

4.8.3 TERRITÓRIO E POPULAÇÃO 

O município de Matosinhos ocupa uma área de 62,4 km2, distribuída por 10 freguesias: Custóias, 

Guifões, Lavra, Leça da Palmeira, Leça do Balio, Matosinhos, Perafita, Santa Cruz do Bispo, S. 

Mamede de Infesta e Senhora da Hora. 

Matosinhos apresenta uma densidade populacional de 2.711,1 habitantes/km2, valor superior à média 

do Grande Porto (1.578,6 habitantes/km2), unidade territorial que, por sua vez, também apresenta 

uma densidade populacional superior à da região Norte (175,8 habitantes/km2). Estes dados, 

apresentados na Figura 30 (INE, 2010), reflectem as diferenças significativas que se verificam entre 

os municípios mais próximos ou mais afastados da região densamente povoada do Grande Porto. 



AMPLIAÇÃO DA PROCTER & GAMBLE PORTO 
ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL  

Relatório Síntese  

 

 87 

 

Figura 30- Densidade populacional da região Norte por NUT III e municípios pertencentes ao Grande Porto 

 

A população residente no município de Matosinhos, com base no Anuário Estatístico de 2011 é de 

169,2 mil habitantes, embora os resultados provisórios dos Censos de 2011 indiquem 175,5 mil 

habitantes para este concelho (INE, 2011). Em ambas as situações, Matosinhos posiciona-se no 

Grande Porto como o terceiro município com maior população, a seguir ao Porto e Vila Nova de Gaia 

(Figura 31). Na Figura 32 apresentam-se os dados relativos aos municípios do Grande Porto. 
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Figura 31– População residente na região Norte, NUT III e municípios pertencentes ao Grande Porto 
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Figura 32 – População residente nos municípios pertencentes ao Grande Porto 

 

No que se refere à população residente em Matosinhos, com base em dados de 2010, apresenta-se 

na Figura 33 estrutura etária da população deste município. Verifica-se um equilíbrio entre a 

população feminina (52%) e masculina (48%). 
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Figura 33 – Distribuição da população residente em Matosinhos por grupo etário e sexo 

 

No que se refere às faixas etárias verifica-se que 58% da população residente tem entre os 25 e os 64 

anos de idade como se pode verificar na Figura 34, seguindo-se a população dos 15 aos 24 anos a 

representar 11% da população total. 

 

Figura 34 – Distribuição da população residente em Matosinhos por grupo etário 

 

Ao nível dos índices de envelhecimento da população e de dependência de idosos, em Matosinhos, 

por cada 100 jovens com menos de 14 anos, existem 106,7 idosos com mais de 65 anos, o que 

traduz um envelhecimento da população face a dados de 2000 (79 idosos com mais de 65 anos por 

cada 100 jovens). 

Alargando a análise à região do Grande Porto, os dados mostram um envelhecimento ligeiramente 

inferior comparativamente ao concelho de Matosinhos, por cada 100 jovens com menos de 14 anos, 

existem 105,6 idosos com mais de 65 anos. Comparando este concelho à região Norte, verifica-se 
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que o número de idosos com mais de 65 anos por cada 100 jovens é aproximadamente igual (106,6). 

O envelhecimento mais acentuado da população verifica-se a nível nacional dado que em Portugal 

continental por cada 100 jovens com idades inferiores a 14 anos, existem 122,9 idosos com mais de 

65 anos. 

No que se refere ao índice de dependência dos idosos em 31 de Dezembro de 2010.o município de 

Matosinhos regista a existência de 23,1 idosos com 65 ou mais anos por cada 100 pessoas em idade 

activa (entre os 15 e os 64 anos), tratando-se do valor mais baixo comparativamente ao Grande Porto 

(23,7), à região Norte (23,4) e a Portugal Continental (27,7). 

É ainda de referir a população estrangeira em Matosinhos que assume o valor de 3208 habitantes, o 

que representa 13% da população estrangeira no Grande Porto (24118 habitantes estrangeiros com 

estatuto legal de residente) e 6% em relação à região Norte. No que se refere à população estrangeira 

que solicitou estatuto legal de residente, no final de 2010, foi de 0,2 pessoas por cada 100 habitantes 

do município, o que representa um valor significativo em termos absolutos de população. 

4.8.4 EMPREGO E ACTIVIDADE ECONÓMICA 

Segundo os dados dos Censos de 2001, a taxa de actividade do concelho de Matosinhos, que traduz 

o número de pessoas activas, empregadas ou desempregadas, por cada 100 pessoas residentes era 

de 51,3% (INE, 2011a). Trata-se de um valor da mesma ordem de grandeza ao da região do Grande 

Porto e superior ao da região Norte. À mesma data, o número de pessoas desempregadas por cada 

100 pessoas activas era de 8,0% em Matosinhos e na região do Grande Porto, sendo de 6,7% na 

região Norte. 

Em termos de desemprego, e uma vez que é um factor que evolui de modo significativo ao longo do 

tempo, foram consultado os dados estatísticos de Março de 2012 publicados pelo sítio do Instituto de 

Emprego e Formação Profissional (IEFP). De acordo com a informação disponível (IEFP, 2012), o 

número de desempregados de Matosinhos é de 11.297 (4,1% do desemprego da região Norte e 1,8% 

do Continente), dos quais 52% são homens. Destas 11.297 pessoas, 96% corresponde à procura de 

um novo emprego e apenas 4% corresponde à procura do primeiro emprego; o número de inscritos 

no centro de emprego há menos de um ano é 64% sendo, deste modo, superior aos inscritos há mais 

de um ano (36%). A faixa etária que apresenta mais desempregados no concelho de Matosinhos é a 

dos 35 aos 54 anos (48%), sendo que o maior número de desempregados recai de modo aproximado 

sobre as pessoas com um nível de escolaridade ao nível do 1º ciclo básico (24%), secundário (23%) e 

3º ciclo básico (21%). 

O emprego em Matosinhos, tendo por base o número de trabalhadores por conta de outrem nos 

estabelecimentos no final de 2009, distribui-se predominantemente terciário, no qual trabalham 74,8% 

da população, 24,98% trabalha no sector secundário e apenas 0,27% da população se dedica ao 

sector primário (Figura 35). 
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Figura 35 – Distribuição por sector de actividade do pessoal ao serviço de estabelecimentos em Matosinhos 

 

De acordo com os dados do INE (2010), as empresas sediadas em Matosinhos empregam 89.344 

pessoas, o que representa 18% da população empregada do Grande Porto, 7% da região Norte e 

2,5% do Continente. A maior parte da população está empregada no Comércio por grosso e a retalho; 

reparação de veículos automóveis e motociclos, contando com 36.634 pessoas, representado 41% da 

população empregada (inclui-se no sector terciário). A segunda actividade que emprega mais 

população é a indústria transformadora com 10.743 pessoas, 12% da população empregada. (Figura 

37). Esta actividade já pertence ao sector secundário. Particularizando a indústria transformadora, 

destaca-se a existência de 15,5% da população na indústria alimentar, com 1.664 pessoas. Com 

expressões semelhantes em matéria de número de postos de trabalhos estão as indústrias de 

fabricação de produtos metálicos, excepto máquinas e equipamentos (11,9%), indústria das bebidas 

(11,4%), fabricação de equipamento eléctrico (11,2%) e fabricação de máquinas e de equipamentos, 

n.e. (10,4%) (Figura 37). 

 

 

Figura 36 - Distribuição por sector de actividade do pessoal ao serviço de estabelecimentos em Matosinhos 

2009 
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Figura 37 – Distribuição por sector de actividade do pessoal ao serviço da indústria em Matosinhos 

De referir ainda que no concelho de Matosinhos estão sediadas 18.764 empresas, que representam 

14% do número de empresas na região do Grande Porto, 5% da região Norte e 1,8% de Portugal 

Continental. Relçam-se os estabelecimentos de comércio por grosso e retalho, incluindo a reparação 

de veículos automóveis e motociclos (21,4%), actividades de serviços (15,1%), de consultoria, 

científicas, técnicas e similares (13,7%), actividades de saúde humana e apoio social (10,7%). De 

salientar ainda as actividades de educação (6,8%), de alojamento e restauração (6,5%), construção 

(5,5%), administrativas e de apoio (5,4%), e a indústria transformadora (4,8%) (Figura 38). 
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Figura 38 - Número de empresas com sede em Matosinhos segundo a actividade 
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A indústria transformadora em Matosinhos é composta por 898 empresas que representam 10% da 

indústria transformadora sediada no Grande Porto, 3% da sediada na região Norte e 1,2% da sediada 

no Continente. Estas empresas dedicam-se maioritariamente à fabricação de produtos metálicos 

(excepto máquinas e equipamentos) (16,4%), à indústria alimentar (15,8%) e do vestuário (15,0%), 

destacando-se ainda a reparação, manutenção e instalação de máquinas e equipamentos (8,9%), 

outras indústrias transformadoras (7,2%), impressão e reprodução de suportes gravados (6,0%), a 

fabricação de têxteis (5,3%), a fabricação de máquinas e de equipamentos não especificados (4,8%) 

e a indústria da madeira e da cortiça e suas obras (excepto mobiliário) e a fabricação de cestaria e de 

espartaria (4,5%). Os restantes sectores individualmente não representam mais de 2,7%. (Figura 39). 

A fabricação de produtos químicos e de fibras sintéticas ou artificiais, excepto produtos farmacêuticos, 

onde se enquadra a PROCTER & GAMBLE PORTO (CAE 20) representa apenas 1,2% dos 

estabelecimentos de Matosinhos. 

 

Figura 39 – Número de empresas das indústrias transformadoras com sede em Matosinhos 

O maior número de estabelecimentos verifica-se na mesma área de actividade que emprega mais 

população (comércio por grosso e retalho, incluindo a reparação de veículos automóveis e motociclos, 

1.216 empresas e 36.634 pessoas). Em matéria de indústria transformadora, esta emprega 10.743 

pessoas e 898 estabelecimentos. 

Ainda com base em dados do INE (2010), o volume de negócios das empresas com sede em 

Matosinhos foi de 10.389.790 milhões de euros, o que representou 22% do volume de negócios da 
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região do Grande Porto, 11% da região Norte e 3% do Continente. A indústria transformadora, cuja 

representatividade em número de empresas é de 4,8%, é responsável por 16,2% do volume de 

negócios de Matosinhos. Atendendo às actividades que apresentam um maior número de 

estabelecimentos no concelho, a indústria alimentar representa 9% do volume de negócios do 

município (154.125 milhões de euros) e as indústrias de produtos metálicos por 5% e do vestuário por 

1%. Um destaque para a fabricação de produtos químicos e de fibras sintéticas ou artificiais, excepto 

produtos químicos, onde se insere a actividade da PROCTER & GAMBLE PORTO (Fabricação de 

produtos de limpeza, polimento e protecção – CAE 20412) que, não sendo uma das áreas de 

actividade com maior número de estabelecimentos no concelho, nem sendo a actividade que 

emprega mais pessoas, contribuiu em 5% para o volume de negócios do município de Matosinhos, no 

que respeita à indústria transformadora. 

4.8.5 INFRA-ESTRUTURAS SOCIAIS 

Ao nível de infra-estruturas de saúde, em Matosinhos existem 3 hospitais, dois públicos e um privado, 

5 centros de saúde e 36 farmácias (INE, 2010). 

Em Matosinhos existem existem quatro corpos de bombeiros voluntários localizados no município; 

Leça do Balio, Leixões, Matosinhos – Leça da Palmeira e S. Mamede de Infesta (CMM, 2012). O 

concelho dispõe ainda de uma unidade de socorro da Cruz Vermelha Portuguesa. 

As freguesias de Custóias, Guifões, Leça do Balio e Leça da Palmeira estão servidas com um posto 

territorial da Guarda Nacional Republicana. As freguesias de Matosinhos e de S. Mamede de Infesta 

estão servidas pela Polícia de Segurança Pública. 

4.8.6 ACESSIBILIDADES 

No que se refere à rede viária, Matosinhos apresenta como principais eixos viários as autoestradas 

A4, A28, A41 e a Estrada Nacional 14. A autoestrada A4 permite a ligação de Matosinhos a Vila Real. 

A A28 permite a ligação até ao norte de Portugal ao longo do litoral. A A41, paralela à A4 e 

perpendicular à A28, permite entrar em Matosinhos vindo da A42. O município está ainda servido pela 

Via Norte (EN 14), que permite a ligação à Maia pela EN 13. A PROCTER & GAMBLE PORTO situa-

se a cerca de 3 km da saída da A4 e a cerca de 4 km da A28. 

O município está servido pelo Metro do Porto por duas das suas seis linhas. Nas proximidades da 

PROCTER & GAMBLE PORTO, existem duas linhas de metro ao dispor (vermelha e roxa). 

Ao nível das acessibilidades aéreas, o aeroporto mais próximo é o Aeroporto Internacional de Sá 

Carneiro, localizado no Grande Porto (Maia), a cerca de 9 minutos e 6 km de Guifões, freguesia onde 

está sediada a PROCTER & GAMBLE PORTO. 

Ao nível das acessibilidades marítimas, o porto mais próximo é o Porto de Leixões, localizado no 

município em estudo, Matosinhos, com acessibilidade rápida e em boas condições.  
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4.8.7 ALVOS SENSÍVEIS 

Na envolvente da PROCTER & GAMBLE PORTO, tal como se pode visualizado na vista aérea 

apresentada na Figura 2 identificam-se diversas habitações, as mais próximas logo em volta do 

perímetro da instalação. 

4.8.8 EVOLUÇÃO PREVISÍVEL NA AUSÊNCIA DO PROJECTO 

Face à conjuntura económica actual é de esperar uma redução do número de empresas em 

Matosinhos, acompanhada da redução do número de trabalhadores ao seu serviço. Esta redução irá 

resultar no aumento da taxa de desemprego do concelho, que confirmará a tendência verificada ao 

longo do tempo. Dada a fabricação de produtos químicos, que inclui a fabricação de produtos de 

limpeza, polimento e protecção, que enquadra a actividade da PROCTER & GAMBLE PORTO, 

contribuir em 5% para o volume de negócios da indústria transformadora do Município, a ausência 

deste projecto poderá ter impacto no volume de negócios do concelho de Matosinhos. 

4.9 ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO 

4.9.1 INTRODUÇÃO 

A caracterização do factor ambiental Ordenamento do Território tem por base a análise dos 

instrumentos de gestão do território em vigor na área de implantação da PROCTER & GAMBLE 

PORTO, nomeadamente o plano director municipal de Matosinhos. 

A análise foi realizada a nível local, mais concretamente sobre a área de implantação da unidade 

industrial e a sua envolvente mais próxima. 

4.9.2 INSTRUMENTOS DE ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO 

Em Matosinhos o ordenamento do território obedece ao seu Plano Director Municipal, aprovado pela 

Assembleia Municipal em 3 de Fevereiro de 1992 e ratificado pelo Despacho n.º 92/92, do Ministro do 

Planeamento e da Administração do Território, publicado em 17 de Novembro de 1992. 

A localização da PROCTER & GAMBLE PORTO encontra-se aprovada, conforme certidão 

apresentada no Anexo GG, datada de 2001, na qual se inclui cópia das cartas de ordenamento e 

condicionantes do PDM abrangendo a área de implantação da PROCTER & GAMBLE PORTO e sua 

envolvente mais próxima. Uma versão mais recente da carta de ordenamento, publicada no âmbito da 

modernização do sistema de informação geográfica municipal da CMM, é apresentada na Figura 40. 

De notar que esta carta apenas difere da incluída na certidão de localização graficamente, uma vez 

que não houve qualquer alteração da classificação da zona em causa. 
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Figura 40 - Planta de Ordenamento da área de implantação da PROCTER & GAMBLE PORTO 

 

De acordo com a carta de ordenamento, a área do projecto está classificada como “Área 

Predominantemente Residencial”. O regulamento do PDM especifica que este tipo de áreas se 

destinam “à localização predominantemente de actividades residenciais, complementadas com outras 

actividades, nomeadamente comerciais, de equipamento, de serviços e industriais, desde que não 

prejudiquem ou criem condições de incompatibilidade com a actividade residencial”. 

De acordo com informações do Departamento de Urbanismo da Câmara Municipal de Matosinhos, a 

área de implantação da PROCTER & GAMBLE PORTO não está sujeita a qualquer outro plano 

municipal de ordenamento do território. 

 

Área em estudo 

Sem escala 

N 
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4.9.3 CONDICIONANTES, SERVIDÕES E RESTRIÇÕES DE UTILIDADE PÚBLICA 

A área de implantação da PROCTER & GAMBLE PORTO não se encontra abrangida por nenhuma 

condicionante, servidão ou restrição de utilidade pública, o que pode ser observado na carta de 

Condicionantes do PDM (Anexo GG). 

4.9.4 EVOLUÇÃO PREVISÍVEL NA AUSÊNCIA DO PROJECTO 

O PDM de Matosinhos encontra-se actualmente em fase de revisão, concretamente na fase final de 

elaboração da proposta de ordenamento. De acordo com informações da Câmara Municipal de 

Matosinhos, de momento não estão previstas alterações para a área ocupada pela PROCTER & 

GAMBLE PORTO, contudo será necessário aguardar pela publicação da referida proposta para a 

confirmação desta situação.  

4.10 CLIMA E QUALIDADE DO AR 

4.10.1 INTRODUÇÃO 

A caracterização climatológica da área em estudo foi realizada com base no perfil climático de 

Portugal Continental (IM, 2005), no que respeita à caracterização geral do país, e nos estudos de 

base do Plano Director de Matosinhos (CMM, 1992) e no Plano de Bacia Hidrográfica do Rio Leça 

(INAG, 2000), no que respeita à caracterização regional. 

Para a caracterização da Qualidade do Ar foram identificados, na envolvente mais próxima da área de 

implantação da PROCTER & GAMBLE PORTO, os receptores sensíveis, bem como as principais 

fontes de emissão de poluentes para a atmosfera. A caracterização da qualidade do ar foi realizada 

numa perspectiva regional, tendo por base a base de dados on-line sobre qualidade do ar (QualAr) da 

APA. 

Na análise realizada foram considerados os requisitos estabelecidos pelo Decreto-Lei n.º 102/2010, 

de 23 de Setembro, que estabelece o regime de avaliação e gestão da qualidade do ar ambiente, 

transpondo para a ordem jurídica interna a Directiva n.º 2008/50/CE, de 21 de Maio, relativa à 

qualidade do ar ambiente e a um ar mais limpo na Europa, e a Directiva n.º 2004/107/CE, de 15 de 

Dezembro, relativa ao arsénio, ao cádmio, ao mercúrio, ao níquel e aos hidrocarbonetos aromáticos 

policíclicos no ar ambiente. 

4.10.2 CARACTERIZAÇÃO DO CLIMA DA REGIÃO 

O clima do concelho de Matosinhos, bem como de toda a área da bacia hidrográfica do rio Leça de 

uma forma generalizada, resulta da sua proximidade do Oceano Atlântico, assim como da forma e 

disposição dos principais relevos. Na faixa litoral, o clima é classificado como temperado, húmido e 

temperadamente chuvoso (INAG, 2000). 
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As temperaturas médias anuais evidenciam o efeito moderador do oceano, variando apenas entre os 

12,5ºC e os 15ºC. 

A pluviosidade média varia entre os 1000 a 1200 mm, sendo os dias do ano com precipitação igual ou 

superior a 1 mm de 70 a 100 dias. 

A humidade do ar é elevada, com valores médios anuais entre os 80% a 85%. 

Também pela presença do Oceano Atlântico, predominam os ventos do quadrante oeste, seguindo-se 

os do Leste e do Norte, depois o do Sudoeste e o do Noroeste e, por último o do sul e do sueste. 

 Os períodos de exposição solar são prolongados, atingindo as 2500 h a 2600 h anuais.  

4.10.3 IDENTIFICAÇÃO DOS RECEPTORES SENSÍVEIS E FONTES POLUIDORAS 

Uma vez que a PROCTER & GAMBLE PORTO se encontra envolvida por zonas urbanas, tal como já 

foi referido anteriormente e pode ser observado pela carta militar, fotografia aérea e pelas cartas do 

PDM, identificam-se como receptores sensíveis mais próximos as habitações localizadas na 

envolvente da instalação, as quais foram já identificadas na Figura 2. 

Como fontes poluidoras da envolvente destacam-se as unidades industriais dispersas em redor da 

PROCTER & GAMBLE PORTO, e a rede viária, com destaque para a autoestrada A4 que liga 

Matosinhos a Amarante. 

4.10.4 CARACTERIZAÇÃO DA QUALIDADE DO AR 

A nível regional, a caracterização da qualidade do ar realizou-se por recurso à Base da Dados On-line 

sobre Qualidade do Ar (QualAr) criada pela APA no âmbito do sistema de monitorização de qualidade 

do ar. Esta base de dados é construída a partir das informações recolhidas nas várias estações de 

medição que constituem a rede nacional de monitorização da qualidade do ar, e inclui os resultados 

das medições, as excedências aos valores estabelecidos pela legislação nacional e o índice da 

qualidade do ar (IQAr). 

No âmbito desta base de dados, os dados de todo o território nacional são agrupados por zonas (Z) e 

aglomerações (A). A definição de zona é uma “área geográfica de características homogéneas em 

termos de qualidade do ar, ocupação do solo e densidade populacional" e a de aglomeração é uma 

“zona caracterizada por um número de habitantes superior a 25 0000 ou em que a população seja 

igual ou fique aquém de tal número de habitantes, desde que não inferior a 50 000, sendo a 

densidade populacional superior a 500 hab/km2”. Portugal é composto por 12 zonas e 13 

aglomerações.  

A PROCTER & GAMBLE PORTO situa-se na aglomeração Porto Litoral, confrontando a este com a 

zona Norte Litoral, pertencente à região Norte, cuja representação é apresentada na Figura 41.  
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Figura 41 - Representação das zonas e aglomerações da região Norte e localização das estações de 
monitorização 

O IQAr consiste numa classificação simples e compreensível do estado da qualidade do ar, 

desenvolvido para poder traduzir a qualidade do ar, especialmente das aglomerações existentes no 

país, mas também de algumas áreas industriais e cidades. O índice de uma determinada área resulta 

da média aritmética calculada para cada um dos poluentes medidos em todas as estações da rede 

dessa área. Os poluentes considerados para o cálculo do índice são cinco: partículas de diâmetro 

inferior a 10 µm (PM10), ozono, monóxido de carbono, dióxido de enxofre e dióxido de azoto. O índice 

varia de Muito Bom a Mau. Na Figura 42 são apresentados os dados de 2010 do IQAr relativos à 

Aglomeração Porto Litoral. 

 

Figura 42 - Histórico do IQAr para a Aglomeração Porto Litoral para o ano de 2010 
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Os dados apresentados mostram que na Aglomeração Porto Litoral a maior parte dos dias apresenta 

um índice de qualidade do ar bom. As partículas e o ozono são genericamente o poluente responsável 

pelos índices “médio”, “fraco”. 

Foi também efectuada uma avaliação individualizada dos dados recolhidos na estação de Custóias 

que constitui a mais próxima da zona de implantação da PROCTER & GAMBLE PORTO. Esta 

estação encontra-se em funcionamento desde 1999, sendo medidos os poluentes óxidos de azoto,  

dióxido de enxofre, partículas com diâmetro médio inferior a 10 µm (PM10) e ozono. Durante o ano de 

2010, verificou-se que: 

- as concentrações de dióxido de enxofre e PM10 registadas conduziram ao cumprimento dos 

valores limite estabelecidos; 

- as concentrações de óxidos de azoto registadas conduziram a situações de ultrapassagem do 

valor limite estabelecido, mas em número inferior ao permitido no Decreto-Lei n.º 102/2010; 

- as concentrações de ozono registadas conduziram ao cumprimento do valor alvo 

estabelecido, mas ao incumprimento do objectivo a longo prazo fixado para este poluente. 

4.10.5 EVOLUÇÃO PREVISÍVEL NA AUSÊNCIA DO PROJECTO 

Quanto à qualidade do ar no local de implantação da PROCTER & GAMBLE PORTO, é de esperar 

que se verifiquem melhorias em resultado da adopção de Planos de Melhoria da Qualidade do Ar. Não 

se prevêem alterações significativas ao nível do clima ou das fontes de poluição na envolvente. 

4.11 AMBIENTE SONORO  

4.11.1 INTRODUÇÃO E OBJECTIVOS 

A caracterização da situação de refência ao nível do descritor Ambiente Sonoro assenta na análise do 

ambiente sonoro actual na área de influência do empreendimento através da realização de 

amostragens dos níveis sonoros de ruído ambiente, em pontos julgados pertinentes, e modelação 

acústica 3D, por recurso ao software Cadna A. Como cartografia base foi utilizada a fotografia aérea 

disponibilizada pelo GoogleEarth. 

4.11.2 DISPOSIÇÕES LEGAIS 

O Regulamento Geral do Ruído (RGR), aprovado pelo Decreto-Lei n.º 9/2007, de 17 de Janeiro, 

alterado pela Declaração de Retificação n.º 18/2007, 16 de Março e pelo Decreto-Lei  

n.º 278/2007, 1 de Agosto, decreta que são dois os tipos de zonas que deverão verificar requisitos 

relativamente à componente ruído (Zonas Sensíveis e Zonas Mistas), e que a distribuição no território 

nacional das zonas referidas é da competência das Câmaras Municipais (n.º 2 do artigo 6º do RGR), e 

deve ser baseada no estabelecido nas alíneas v) e x) do artigo 3º do RGR. 
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Os valores limite de exposição de Ruído Ambiente definidos no artigo 11.º e que devem ser 

verificados são: 

- Zonas Mistas: Lden ≤ 65 dB(A) e Ln ≤ 55 dB(A); 

- Zonas Sensíveis: Lden ≤ 55 dB(A) e Ln ≤ 45 dB(A); 

- Nos receptores sensíveis, até à classificação das Zonas Sensíveis e Mistas:  

Lden ≤ 63 dB(A) e Ln ≤ 53 dB(A); 

em que Lden é o indicador de ruído no período diurno-entardecer-nocturno e Ln o indicador de ruído 

no período nocturno. 

Para além dos limites anteriores de valor absoluto, as atividades ruidosas permanentes, que não 

infraestruturas de transporte, localizadas na envolvente das zonas sensíveis ou mistas ou na 

proximidade dos receptores sensíveis isolados estão ainda sujeitas, de acordo com o Artigo 13.º do 

Decreto-Lei n.º 9/2007, de 17 de Janeiro, ao cumprimento do critério de incomodidade: 

- Período diurno (7h-20h): LAr (com a actividade) – LAeq (sem a actividade) ≤ 5 + D; 

- Período do entardecer (20h-23h): LAr (com a actividade) – LAeq (sem a actividade) ≤ 4 + D; 

- Período nocturno (23h-7h): LAr (com a actividade) – LAeq (sem a actividade) ≤ 3 + D; 

em que LAr é o nível de avaliação e LAeq é o nível sonoro contínuo equivalente. 

4.11.3 CLASSIFICAÇÃO ACÚSTICA 

De acordo com a informação obtida junto da CMM o mapa de ruído e a classificação acústica ainda 

não se encontram aprovados pelo que são provisoriamente aplicáveis os seguintes limites de 

exposição: 

- Lden ≤ 63 dB(A); 

- Ln ≤ 53 dB(A). 

4.11.4 CARACTERIZAÇÃO ACÚSTICA 

A caracterização do ambiente sonoro actual foi efetuada nos três períodos de referência [período 

diurno (7h-20h), entardecer (20h-23h) e noturno (23h-7h)] para os receptores sensíveis actualmente 

existentes na área de potencial influência acústica do Projecto em análise, identificados a partir da 

cartografia disponível e/ou aquando da execução do trabalho de campo, e que verificam pelo menos 

uma das seguintes características (estando ou não afectos a outro tipo de utilização): zonas 

habitacionais, escolas, hospitais ou similares e espaços de recreio ou de lazer. 

Foram avaliados 4 pontos de medição de ruído (PM1 a PM4) que pretendem caracterizar as 4 

situações sensíveis identificadas (S1 a S4). Os pontos de medição e as situações identificadas estão 

localizados na Figura 43. 
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Figura 43 – Localização das Situações identificadas e pontos de medição selecionados 

 

As medições acústicas foram efectuadas nos dias 2 a 4 de Maio de 2012. O Relatório de Ensaio 

Acreditado é apresentado no Anexo GG. 

4.11.4.1  RECEPTORES ANALISADOS E NÍVEIS SONOROS REGISTADOS NO EXTERIOR 

Apresenta-se em seguida um resumo dos resultados das medições in situ, acompanhados duma 

descrição geral de cada situação. Não existindo critérios normalizados relativamente à classificação 

do ambiente sonoro actual, este será classificado de acordo com os seguintes advérbios de 

intensidade e de acordo com os seguintes critérios: 

- Pouco Perturbado: Lden ≤ 55 dB(A); 

- Moderadamente Perturbado: 55 dB(A) < Lden ≤ 65 dB(A); 

- Muito perturbado: Lden > 65 dB(A). 

Para o cálculo de Lden foram utilizados os indicadores Ld (Indicador de ruído diurno), Le (Indicador de 

ruído do entardecer) e Ln (Indicador de ruído nocturno). 

S1/PM1: 

Descrição Geral: Habitação unifamiliar com anexo provavelmente habitado, com 1 piso, e encostada à 

parede Poente da PROCTER & GAMBLE PORTO. Foi auscultada a moradora desta habitação (n.º 
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117 da Rua dos Pipos) a qual referiu que no passado já se sentiu incomodada com o ruído da 

PROCTER & GAMBLE PORTO, quando entravam em funcionamento extratores que já não existem 

actualmente e quando ocorria fluxo de camiões durante a noite, o que também já não ocorre 

actualmente. As medições foram efetuadas na proximidade da zona mais ruidosa da PROCTER & 

GAMBLE PORTO, correspondendo assim a uma situação mais segura do ponto de vista dos níveis 

sonoros apercebidos no receptor Sensível. Em termos das medições sem a PROCTER & GAMBLE 

PORTO em funcionamento, as mesmas correspondem a uma posição significativamente protegida do 

ruído da Rua Monte dos Pipos (principal fonte de ruído na ausência da PROCTER & GAMBLE 

PORTO), correspondendo assim a uma posição segura do ponto de vista da análise do critério de 

incomodidade. As medições sem a PROCTER & GAMBLE PORTO em funcionamento só puderam 

ser realizadas durante 30 minutos, no período diurno (devido a necessidades de operação da fábrica), 

e durante o período noturno, uma vez que a fábrica cessou a atividade nesse período. 

Níveis sonoros médios medidos in situ (com fábrica em laboração): 

Ld ≈ 72 dB(A); Le ≈ 72 dB(A); Ln ≈ 71 dB(A); Lden ≈ 78 dB(A). 

Níveis sonoros médios medidos in situ (sem fábrica em laboração): 

Ld ≈ 50 dB(A); Le ≈ 50* dB(A); Ln ≈ 48 dB(A); Lden ≈ 55* dB(A) (*Lden calculado com base na assunção 

segura de um valor semelhante ao diurno no período do entardecer). 

Principais fontes de ruído e tipo de afetação acústica encontrada: Conforme descrito as principais 

fontes de ruído, com a PROCTER & GAMBLE PORTO em funcionamento são os seus equipamentos 

e atividades (nomeadamente operações com empilhadora e movimentação de veículos, no período 

diurno) que fazem com que esta zona se encontre Muito Perturbada em termos de ruído. Sem a 

PROCTER & GAMBLE PORTO em funcionamento as principais fontes de ruído são o tráfego 

rodoviário da Rua Monte dos Pipos e a Natureza e, esporadicamente, passagem de aviões, que, dada 

a posição protegida do local de medição relativamente à Rua Monte dos Pipos, fazem com que esta 

zona deva ser Pouco Perturbada em termos de ruído. 

Comparação com medições anteriores: No relatório de medições de 2007 (Anexo M) não foi 

efectuada qualquer medição nas proximidades deste ponto pelo que não é possível comparação. 

Apontamento fotográfico: 
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S2/PM2: 

Descrição Geral: Conjunto de habitações até 3 pisos, localizadas a distâncias entre 1 m (edifício com 

1 piso junto à entrada, na Rua Monte dos Pipos, para o parque da PROCTER & GAMBLE PORTO) e 

120 metros da Fábrica (edifícios com 1 a 2 pisos na Rua da Madalena, a qual possui tráfego 

rodoviário desprezável). As medições foram efetuadas junto ao limite Sudoeste da PROCTER & 

GAMBLE PORTO, de forma a caracterizar uma situação segura (majorativa) dos níveis sonoros a que 

estes receptores sensíveis estão expostos. Apenas foi possível realizar medições sem a PROCTER & 

GAMBLE PORTO em funcionamento no período nocturno. 

Níveis sonoros médios medidos in situ (com fábrica em laboração): 

Ld ≈ 66 dB(A); Le ≈ 64 dB(A); Ln ≈ 63 dB(A); Lden ≈ 70 dB(A). 

Níveis sonoros médios medidos in situ (sem fábrica em laboração): 

Ld ≈ 50* dB(A); Le ≈ 50* dB(A); Ln ≈ 47 dB(A); Lden ≈ 54* dB(A) (*Lden calculado com base na assunção 

de valores, no período diurno e do entardecer,  semelhantes ao valor registado no período diurno em 

PM1). 

Principais fontes de ruído e tipo de afetação acústica encontrada: Conforme descrito as principais 

fontes de ruído, com a PROCTER & GAMBLE PORTO em funcionamento são os seus equipamentos 

e atividades (nomeadamente operações com empilhadora e movimentação de veículos, no período 

diurno) que fazem com esta zona se encontre muito perturbada em termos de ruído. Sem a 

PROCTER & GAMBLE PORTO em funcionamento as principais fontes de ruído são o tráfego 

rodoviário da Rua Monte dos Pipos e a Natureza e, esporadicamente, passagem de aviões, que, dada 

a posição distante e protegida do local de medição relativamente à Rua Monte dos Pipos, fazem com 

que esta zona deva ser Pouco Perturbada em termo de ruído. 

Comparação com medições anteriores: No relatório de medições de 2007 (Anexo M) foi efetuada 

medição em ponto relativamente próximo (Ponto 1), sendo assim pertinente efetuar comparação de 

resultados: 

Níveis sonoros médios medidos in situ (com fábrica em laboração): 

Ld ≈ 50 dB(A); Le ≈ 49 dB(A); Ln ≈ 47 dB(A); Lden ≈ 54 dB(A). 

Níveis sonoros médios medidos in situ (sem fábrica em laboração): 

Ld ≈ 51 dB(A); Le ≈ 47 dB(A); Ln ≈ 47 dB(A); Lden ≈ 54 dB(A) 

Verifica-se que os níveis sonoros registados em 2007 com a PROCTER & GAMBLE PORTO em 

funcionamento foram significativamente mais reduzidos do que os níveis sonoros agora 

caracterizados, o que deverá, de acordo com a informação fornecida pela empresa, à presente 

existência de equipamentos ruidosos no exterior, na zona sudoeste da fábrica, que não existiam em 

2007. Sem a PROCTER & GAMBLE PORTO em funcionamento os níveis sonoros são idênticos. 
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Apontamento fotográfico: 

   

 

S3/PM3: 

Descrição Geral: Conjunto de habitações até 4 pisos, localizadas junto à Rua Monte dos Pipos a uma 

distância mínima de 20 metros do limite norte da PROCTER & GAMBLE PORTO. As medições foram 

efetuadas no passeio junto á entrada do edifício com 4 pisos, em frente à entrada da PROCTER & 

GAMBLE PORTO. Apenas foi possível realizar medições sem a PROCTER & GAMBLE PORTO em 

funcionamento no período noturno. O ruído da PROCTER & GAMBLE PORTO apenas é apercebido, 

e de forma muito ligeira e sem significado, no período noturno, proveniente da fachada norte da 

fábrica, que possui janelas e portões. 

Níveis sonoros médios medidos in situ (com fábrica em laboração): 

Ld ≈ 63 dB(A); Le ≈ 63 dB(A); Ln ≈ 58 dB(A); Lden ≈ 66 dB(A). 

Níveis sonoros médios medidos in situ (sem fábrica em laboração): 

Ld ≈ 63* dB(A); Le ≈ 63* dB(A); Ln ≈ 58 dB(A); Lden ≈ 66* dB(A) (*Lden calculado com base na assunção, 

tendo por base a sensibilidade dos técnicos no local, que dada a prevalência do ruído da Rua Monte 

dos Pipos os níveis sonoros com e sem a fábrica em funcionamento são semelhantes). 

Principais fontes de ruído e tipo de afetação acústica encontrada: Conforme descrito a principal fonte 

de ruído, com e sem a PROCTER & GAMBLE PORTO, é o tráfego rodoviário da Rua Monte das 

Pipos, uma vez que é muito ligeiro o ruído das atividades interiores da fábrica (nomeadamente as 

máquinas insufladoras) que é transmitido, de forma muito atenuada, através da parede norte da 

fábrica. O local é assim Muito perturbado em termos de ruído, não devido à PROCTER & GAMBLE 

PORTO mas sim ao tráfego rodoviário. 

Comparação com medições anteriores: No relatório de medições de 2007 (Anexo M) foi efetuada 

medição em ponto relativamente próximo (Ponto 2), mas aparentemente mais protegido do ruído da 

Rua Monte dos Pipos, do que o presente ponto PM3, sendo assim pertinente efetuar comparação de 

resultados com os devidos ajustes: 

Níveis sonoros médios medidos in situ (com fábrica em laboração): 

Ld ≈ 57 dB(A); Le ≈ 55 dB(A); Ln ≈ 52 dB(A); Lden ≈ 60 dB(A). 
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Níveis sonoros médios medidos in situ (sem fábrica em laboração): 

Ld ≈ 58 dB(A); Le ≈ 55 dB(A); Ln ≈ 52 dB(A); Lden ≈ 60 dB(A) 

Verifica-se que os níveis sonoros registados em 2007 com e sem a PROCTER & GAMBLE PORTO 

em funcionamento são semelhantes, o que é corroborado pelas medições atuais. Os níveis sonoros 

registados em 2007 são mais reduzidos do que os níveis sonoros agora registados o que se pode 

ficar a dever a uma maior exposição do ponto de medição actual ao ruído da Rua Monte dos Pipos. 

Apontamento fotográfico: 

   

 

S4/PM4: 

Descrição Geral: Conjunto de habitações até 2 pisos, localizadas ao longo da Rua Cândido dos Reis, 

com logradouros “colados” aos limites nascente e sul da PROCTER & GAMBLE PORTO. O edifício 

mais próximo possui 2 pisos e o vértice Noroeste desse edifício encontra-se muito próximo do limite 

sul da Fábrica (cerca de 1 m). As medições foram efetuadas nas proximidades deste edifício junto à 

Rua Cândido dos Reis. Apenas foi possível realizar medições sem a PROCTER & GAMBLE PORTO 

em funcionamento no período noturno. O ruído da PROCTER & GAMBLE PORTO apenas é 

apercebido, e de forma muito ligeira e sem significado, no período noturno. 

Níveis sonoros médios medidos in situ (com fábrica em laboração):  

Ld ≈ 62 dB(A); Le ≈ 62 dB(A); Ln ≈ 55 dB(A); Lden ≈ 64 dB(A). 

Níveis sonoros médios medidos in situ (sem fábrica em laboração):  

Ld ≈ 62* dB(A); Le ≈ 62* dB(A); Ln ≈ 55 dB(A); Lden ≈ 64* dB(A) (*Lden calculado com base na assunção, 

tendo por base a sensibilidade dos técnicos no local, que dada a prevalência do ruído da Rua Cândido 

dos Reis, os níveis sonoros com e sem a fábrica em funcionamento são semelhantes). 

Principais fontes de ruído e tipo de afetação acústica encontrada: Conforme descrito a principal fonte 

de ruído, com e sem a PROCTER & GAMBLE PORTO, é o tráfego rodoviário da Rua Cândido dos 

Reis. O local é assim Moderadamente Perturbado em termos de ruído, não devido à PROCTER & 

GAMBLE PORTO mas sim ao tráfego rodoviário. 

Comparação com medições anteriores: No Relatório de Medições anterior relatório de medições de 
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2007 (Anexo M) foi efetuada medição em ponto relativamente próximo (Ponto 3), mas aparentemente 

mais protegido do ruído da Rua Cândido dos Reis, do que o presente ponto PM4, sendo assim 

pertinente efetuar comparação de resultados com os devidos ajustes: 

Níveis sonoros médios medidos in situ (com fábrica em laboração; IEP 2007):  

Ld ≈ 57 dB(A); Le ≈ 56 dB(A); Ln ≈ 51 dB(A); Lden ≈ 59 dB(A). 

Níveis sonoros médios medidos in situ (sem fábrica em laboração; IEP 2007):  

Ld ≈ 58 dB(A); Le ≈ 54 dB(A); Ln ≈ 51 dB(A); Lden ≈ 59 dB(A) 

Verifica-se que os níveis sonoros registados em 2007 com e sem a PROCTER & GAMBLE PORTO 

em funcionamento são semelhantes, o que é corroborado pelas medições atuais. Os níveis sonoros 

registados em 2007 são mais reduzidos do que os níveis sonoros agora registados o que se pode 

ficar a dever a uma maior exposição do ponto de medição actual ao ruído da Rua Cândido dos Reis. 

Apontamento fotográfico: 

   

4.11.4.2 NÍVEIS SONOROS REGISTADOS NO INTERIOR DA FÁBRICA 

Descrição Geral:  

Dado que ampliação em análise consiste principalmente, em termos de ruído, na introdução de 2 

novas insufladoras, com características idênticas às actualmente existentes, afigurou-se adequado 

efetuar uma caracterização do ruído junto a uma insufladora existente, conforme apontamentos 

fotográficos seguintes, onde se obteve um nível sonoro médio energético, devido ao funcionamento 

da insufladora, de 87 dB(A). 

Apontamento fotográfico: 

   



AMPLIAÇÃO DA PROCTER & GAMBLE PORTO 
ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL  

Relatório Síntese  

 

 108 

4.11.5 MODELAÇÃO DA SITUAÇÃO ACTUAL 

De forma a permitir uma perceção mais geral do ruído em causa, foi efetuado um modelo acústico 3D 

do local, conforme se ilustra na Figura 44, tendo por base a informação cartográfica disponível, e as 

características de emissão sonora detetadas in situ e que se descrevem em seguida. 

 

Figura 44: Aspeto 3D do modelo acústico criado (Cadna A; vista de sul para norte) 

 

4.11.5.1 SOFTWARE E PARÂMETROS DE CÁLCULO 

Foi utilizado o software CadnaA, o qual foi desenvolvido pela Datakustik para que, de forma rápida e 

eficaz, sejam determinados, mediante os métodos de cálculo definidos pelo utilizador, todos os 

“caminhos sonoros” entre as diferentes fontes e os diferentes receptores, mesmo em zonas urbanas 

complexas, integrando, assim, os parâmetros com influência, nomeadamente a topografia, os 

obstáculos, o tipo de solo e as condições atmosféricas predominantes, e permitindo a análise 

individual dos níveis sonoros, mediante seleção de receptores específicos, ou a análise global, 

mediante a produção de mapas de ruído 2D e 3D. 

No caso em apreço, dado que foram detetadas fontes industriais, associadas ao funcionamento da 

PROCTER & GAMBLE PORTO, e tráfego rodoviário, os métodos de cálculo utilizados são: 

- ISO 9613-2. 

- NMPB’96. 

Estes são os métodos recomendados pelo Decreto-Lei n.º 146/2006, de 31 de Julho (que fez a 

transposição da Directiva n.º 2002/49/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 25 de Junho de 

2002), para as fontes em causa. 
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Para simulação da propagação sonora, o software necessita que sejam introduzidos alguns dados 

complementares associados ao meio de propagação, ao algoritmo de cálculo e à forma de 

apresentação. De acordo com os dados específicos do presente estudo e com a experiência adquirida 

em outros estudos já desenvolvidos, e tendo por base as diretrizes da APA, afigurou-se adequado 

efectuar as seguintes atribuições aos parâmetros de cálculo/apresentação: 

- Condições atmosféricas: 

o Temperatura e humidade média anual: (15 ºC; 70%). 

o Ocorrência de condições favoráveis e desfavoráveis de propagação sonora 

(gradientes de temperatura e de vento): 

� Média anual (na ausência de dados específicos, considerou-se o preconizado 

no Good Practice Guide for Strategic Noise Mapping and the Production of 

Associated Data on Noise Exposure, 2007): 

• 52% de ocorrência de condições favoráveis em todas as direcções no 

período diurno; 

• 75% de ocorrência de condições favoráveis em todas as direcções no 

período entardecer; 

• 100% de ocorrência de condições favoráveis em todas as direcções 

no período nocturno. 

 

- Tipo de solo: 

o Considerou-se um coeficiente de absorção sonora médio do solo (α) igual a 0, dada a 

característica marcadamente urbana da zona, o que nos coloca em posição de 

segurança. 

- Algoritmo de cálculo: 

o Erro máximo permitido: 0 dB; 

o Raio máximo de busca: 4000 metros; 

o Distância mínima fonte/receptor: 0 metros; 

o Modelo do Terreno: Triangulação; 

- Reflexões: 

o Ordem: 2. 

o Raio de busca: 2500 metros (fonte e receptor); 

o Distância máxima fonte/receptor: 2500 metros 
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o Distância mínima receptor/refletor: 3,5 metros (para que seja contabilizado o som 

incidente em cada edifício e não o som refletido, conforme preconizado no Anexo I da 

Directiva 2002/49/CE – Decreto-Lei nº 146/2006, de 31 de Julho); 

o Distância mínima fonte/refletor: 0,1 metros. 

- Altura acima do solo das previsões: 

o Análise nos receptores: 1,5 metros acima do piso mais desfavorável (3 m para cada 

piso). 

o Mapas de ruído: 4 metros acima do solo. 

- Grelha dos mapas de ruído: 5×5 metros. 

- Fontes modeladas (Ver Figura 45): 

o Fontes Industriais: 

� Fachadas da PROCTER & GAMBLE PORTO, divididas em 3 partes de 

acordo com as características acústicas identificadas (ainda que na situação 

actual não exista laboração no período nocturno, as potências sonoras 

referidas foram consideradas, por segurança, em todos os períodos, de forma 

a contemplar a hipótese real de laboração noturna): 

• Fachada 1: Fachada aberta na zona de cargas e descargas e 

operação de empilhadores: 

o Fonte vertical em área com 4 m de altura e com Nível de 

Potência Sonora de 71 dB(A)/m2, de acordo com as 

medições efetuadas em PM1. 

• Fachada 2: Fachada aberta na zona de compressores: 

o Fonte vertical em área com 3 m de altura e com Nível de 

Potência Sonora de 76 dB(A)/m2, de acordo com as 

medições efetuadas em PM1 e PM2. 

• Fachada 3: Fachadas fechadas: 

o Assumindo, por segurança uma valor no interior da fábrica de 

87 dB(A), e um isolamento das paredes de cerca de 55 dB, 

de acordo com a informação disponível, resulta, um fonte 

vertical em área com 10 m de altura e um Nível de Potência 

Sonora de 30 dB(A)/m2. 

• Fachada 4: Fachadas frontal, com janelas e portões: 

o Fonte vertical em área com 3 m de altura e com Nível de 
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Potência Sonora de 57 dB(A)/m2, de acordo com as 

medições efetuadas em PM3, na ausência de tráfego na Rua 

Monte dos Pipos. 

o Tráfego Rodoviário: 

� Rua Monte dos Pipos, Rua José Vicente de Freitas e Av. Dr. Salgado Zenha: 

• Tráfego Médio Horário (TMH) e percentagem de pesados (de acordo 

com as contagens efetuadas in situ durante as medições): 

o Dia: 501 (3%). 

o Entardecer: 274 (4%). 

o Noite: 92 (13%). 

• Velocidade: 50 km/h. 

• Tipo de Pavimento: asfalto liso. 

• Tipo de Fluxo: fluído contínuo. 

� Rua Cândido dos Reis: 

• Tráfego Médio Horário (TMH) e percentagem de pesados (de acordo 

com as contagens efetuadas in situ durante as medições): 

o Dia: 62 (0%). 

o Entardecer: 35 (3%). 

o Noite: 11 (0%). 

• Velocidade: 50 km/h. 

• Tipo de Pavimento: Asfalto liso. 

• Tipo de Fluxo: Acelerado. 

� Via privada de acesso ao Parque: 

• Tráfego Médio Horário (TMH) e percentagem de pesados (de acordo 

com as contagens efetuadas in situ durante as medições): 

o Dia: 2 (15%). 

o Entardecer: 0 (0%). 

o Noite: 0 (0%). 

• Velocidade: 50 km/h. 

• Tipo de Pavimento: Asfalto liso. 

• Tipo de Fluxo: Fluido Contínuo. 
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- Apresentação: 

o Código de cores dos mapas de ruído que se apresenta na Tabela 30: 

 

Tabela 30 - Código de cores dos mapas de ruído 

 

 

Figura 45 - Esquema de localização das vias de tráfego e fachadas da fábrica modeladas 
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4.11.5.2 VALIDAÇÃO DO MODELO E RESULTADOS 

Apresenta-se na Tabela 31 a comparação entre os valores previstos e medidos com e sem a 

PROCTER & GAMBLE PORTO em funcionamento, onde é patente um diferencial mediano de -1 dB a 

1 dB, o que significa uma boa adequação do modelo à realidade, com maiores desvios para a 

situação de não funcionamento da fábrica, dada a maior prevalência de fontes naturais não 

contempladas na modelação, como é normal. 

Tabela 31 - Validação do modelo (situação actual) 

Valores previstos Valores medidos Diferencial 
Ponto 

Ld Le Ln Lden Ld Le Ln Lden Ld Le Ln Lden 

Com Procter & Gamble 

P1 72 72 72 78 72 72 71 78 0 0 1 0 

P2 63 63 63 69 66 64 63 70 -3 -1 0 -1 

P3 66 64 62 69 63 63 58 66 3 1 4 3 

P4 63 62 56 65 62 62 55 64 1 0 1 1 

Desvios medianos 1 0 1 1 

Sem Procter & Gamble 

P1 40 38 37 44 50 50 48 55 -10 -12 -11 -11 

P2 45 43 41 48 50 50 47 54 -5 -7 -6 -6 

P3 66 64 62 69 63 63 58 66 3 1 4 3 

P4 60 59 53 62 62 62 55 64 -2 -3 -2 -2 

Desvios medianos -4 -5 -4 -4 

Desvios medianos (global) -1 -1 1 -1 

 

Definem-se na Figura 46 os receptores individualizados que se afiguram necessários analisar, com 

maior pertinência para os casos onde as dificuldades de acesso verificadas no trabalho de campo não 

permitiram uma localização mais aproximada dos pontos de medição. 

 

Figura 46 - Localização dos receptores individualizados 
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Os valores previstos nos pontos receptores, com e sem a PROCTER & GAMBLE PORTO em 

funcionamento, são apresentados na Tabela 32. 

Tabela 32 - Valores previstos com e sem a instalação em funcionamento nos receptores 
individualizados(situação actual) 

Fábrica em 
funcionamento 

Fábrica em não 
funcionamento 

Diferencial 
Receptor 

Ld Le Ln Lden Ld Le Ln Lden Ld Le Ln Lden 

R1a 58 58 58 64 41 39 38 45 17 19 20 19 

R1b 56 54 54 60 53 51 49 56 3 3 5 4 

R2a 57 56 55 62 54 52 50 57 3 4 5 5 

R2b 57 56 55 62 53 51 49 56 4 5 6 6 

R2c 52 51 51 57 46 44 41 49 6 7 10 8 

R3 64 62 60** 67** 64 61 59 67 0 1 1 0 

R4a 55 54 49 57 55 54 49 57 0 0 0 0 

R4b 58 56 51 59 56 54 49 57 2 2 2 2 

R4c 48 48 48 54 34 33 29 37 14 15 19 17 

R4d 45 45 43 50 39 38 32 41 6* 7* 11* 9 

* Diferencial do critério de incomodidade não aplicável uma vez que os valores com fábrica são menores ou iguais a 45 dB(A). 

** Incumprimento do valor de exposição devido ao tráfego e não à fábrica. 
 

A análise da Tabela 32 permite verificar que o critério de incomodidade não está a ser cumprido nos 

receptores R1a, R1b, R2a, R2b, R2c e R4c, o que implica que, mesmo na situação actual, deveriam 

ser adoptadas medidas de redução de ruído. Acresce o facto de não serem também respeitados os 

valores limites de exposição de ruído ambiente aplicáveis nos receptores R1a, R1b, R2a e R2b. 

Apresentam-se na Figura 47 e Figura 48 os mapas de ruído da situação actual com a PROCTER & 

GAMBLE PORTO em funcionamento, e na Figura 49 e Figura 50 os mapas de ruído da situação 

actual sem a PROCTER & GAMBLE PORTO em funcionamento. 
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Figura 47: Mapa de ruído da situação actual com a instalação em funcionamento (parâmetro Lden) 

 

 

Figura 48: Mapa de ruído da situação actual com a instalação em funcionamento (parâmetro Ln) 

N 

Sem escala 

N 

Sem escala 
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Figura 49: Mapa de ruído da situação actual sem a instalação em funcionamento (parâmetro Lden) 

 

 

Figura 50: Mapa de ruído da situação actual sem a instalação em funcionamento (parâmetro Ln) 

N 

Sem escala 

N 

Sem escala 
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4.11.6 EVOLUÇÃO PREVISÍVEL NA AUSÊNCIA DO PROJECTO 

É de esperar que o nível do ambiente sonoro no local de implantação da PROCTER & GAMBLE 

PORTO se mantenha razoavelmente estável, uma vez que não são conhecidas alterações 

significativas ao nível das fontes de ruído na envolvente. 

4.12 RESÍDUOS 

4.12.1 INTRODUÇÃO 

O item resíduos é incluído na lista dos factores ambientais e alvo de uma análise detalhada, uma vez 

que a produção de resíduos neste tipo de projectos constitui uma das mais importantes fontes 

potenciais de impactes significativos sobre os restantes factores ambientais em análise. 

A caracterização ao nível dos resíduos centrou-se na quantificação da produção de resíduos 

industriais do sector a que pertence a PROCTER & GAMBLE PORTO e na identificação das infra-

estruturas de valorização e eliminação de resíduos existentes em Portugal que servem ou poderão vir 

a servir a PROCTER & GAMBLE PORTO. Os dados apresentados foram obtidos por consulta de 

publicações da APA, dos sítios da internet da Entidade Reguladora dos Serviços de Águas e 

Resíduos (ERSAR), do INE e de entidades gestoras de resíduos. 

A caracterização foi realizada a nível nacional. Sempre que relevante, e na existência de dados 

disponíveis, foi realizada a nível do sector industrial a que pertence a PROCTER & GAMBLE PORTO 

ou a nível do concelho de Matosinhos. 

4.12.2 PRODUÇÃO DE RESÍDUOS INDUSTRIAIS EM PORTUGAL 

Em Portugal foram produzidas, no ano de 2010, 32,9 milhões de toneladas de resíduos não urbanos, 

das quais 30% são provenientes da indústria transformadora (9,8 milhões de toneladas), secção C, da 

qual faz parte a divisão 20 – Fabricação de produtos químicos e de fibras sintéticas ou artificiais, 

excepto produtos farmacêuticos, sector ao qual pertence a PROCTER & GAMBLE PORTO. Este 

sector contribuiu em 2009 e 2010 com, respectivamente, 264 271 t e 668 316 t de resíduos não 

urbanos, o que correspondeu a 7% da totalidade dos resíduos não urbanos gerados pela indústria 

transformadora (Figura 51) e 2% da quantidade total de resíduos não urbanos produzidos em Portugal 

(APA, 2011; INE 2010). 

Os resíduos não urbanos produzidos no país são maioritariamente classificados como não perigosos, 

sendo a percentagem de resíduos perigosos de 5%, de acordo com dados de 2010 (APA, 2011; INE 

2010). 
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Figura 51 - Distribuição da produção de resíduos não urbanos na indústria transformadora em 2009 e 2010  

 

A distribuição por categorias dos resíduos não urbanos gerados em Portugal nos anos de 2008 e 

2009 (último ano com dados disponíveis), mostra que os resíduos de compostos químicos 

representaram, respectivamente 5% e 3% da quantidade total de resíduos não urbanos produzidos 

em Portugal, conforme se apresenta na Figura 52 (INE, 2010). 

 

Figura 52 - Distribuição por categorias dos resíduos não urbanos produzidos em Portugal em 2008 e 2009 

 

De referir que as categorias apresentadas na Figura 52 têm por base o regulamento estatístico dos 

resíduos, aprovado pelo Regulamento (CE) nº 2150/2002. 

No sector da fabricação de produtos químicos e de fibras sintéticas ou artificiais, excepto produtos 

farmacêuticos, a maioria dos resíduos produzidos são classificados como não perigosos, sendo a 

percentagem de resíduos perigosos de 13% (INE, 2010). 
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4.12.3 DESTINO FINAL DOS RESÍDUOS E INFRA-ESTRUTURAS DE GESTÃO DE RESÍDUOS 

Resíduos de origem industrial 

Em 2010, os resíduos não urbanos produzidos em Portugal tiveram como destino final a valorização 

material ou energética (53%) ou a eliminação (47%), principalmente em aterro (INE, 2010). 

As infra-estruturas disponíveis actualmente em Portugal para a gestão de resíduos industriais, quer 

sejam perigosos ou não, são múltiplas e diferentes ao nível da operação final e da distribuição 

territorial, conforme se descreve a seguir. 

Actualmente existem dois centros integrados de recuperação, valorização e eliminação de resíduos 

perigosos (CIRVER), ambos localizados na Chamusca, no distrito de Santarém, que incluem unidades 

de classificação, triagem e transferência; estabilização; tratamento de resíduos orgânicos; valorização 

de embalagens contaminadas; descontaminação de solos; tratamento físico-químico e aterros de 

resíduos perigosos. Um destes centros é explorado pelo grupo EGEO SGPS (sendo denominado por 

CIRVER - SISAV) e o outro pelo grupo ECODEAL – Gestão Integral de Resíduos Industriais, S.A. 

(designado como centro CIRVER – ECODEAL). 

Relativamente aos aterros de resíduos não perigosos de origem industrial, existem actualmente oito, 

estando previstos mais dois em Santo André e Valongo. Os aterros em funcionamento estão 

localizados em Famalicão (VALOR - RIB), Lousada (RIMA), Leiria (RESILEI), Castelo Branco (Lena 

Engenharia e Construções), Chamusca (RIBTEJO), Alenquer (CME – Águas), Setúbal (CITRI) e Beja 

(Lena Engenharia e Construções). 

As unidades de co-incineração de resíduos perigosos e não perigosos pertencem à CIMPOR - 

Indústria de Cimentos, S.A. (com unidades em Souselas, Alhandra e Loulé), à CMP – Cimentos 

Maceira e Pataias, S.A. (com unidades em Maceira Liz e Pataias) e à SECIL - Companhia Geral de 

Cal e Cimento, S.A. (na unidade de Setúbal). 

Por consulta do Sistema de Informação de Licenciamento de Operações de Gestão de Resíduos 

(SILOGR) da APA identificam-se no concelho de Matosinhos 5 operadores de gestão de resíduos 

licenciados. Alargando a análise a todo o distrito do Porto, identificam-se 166 operadores (APA, 2012). 

Resíduos sólidos urbanos 

No que se refere aos resíduos sólidos urbanos, a PROCTER & GAMBLE PORTO insere-se na zona 

de abrangência da LIPOR – Serviço Intermunicipalizado de Gestão de Resíduos do Grande Porto 

(LIPOR). 

A Câmara Municipal de Matosinhos, juntamente com as empresas SUMA Matosinhos, Serviços 

Urbanos e Meio Ambiente, Lda. e Verdevista - o Verde a Perder de Vista, S.A., asseguram a recolha e 

transporte de todos os resíduos sólidos produzidos, entre eles, os domésticos, de construção e 

demolição, comerciais e industriais banais, produzidos em feiras, cemitérios e jardins, provenientes da 
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limpeza de valetas e espaços públicos e da recolha selectiva multimaterial, sendo posteriormente 

encaminhados para a LIPOR (CMM, 2012). 

A LIPOR é a entidade responsável pela gestão, valorização e tratamento dos Resíduos Sólidos 

Urbanos produzidos pelos oito municípios que a integram: Espinho, Gondomar, Maia, Matosinhos, 

Porto, Póvoa de Varzim, Valongo e Vila do Conde. (Figura 53). 

Numa perspectiva nacional, apesar de representar apenas 0,7% da área do território de Portugal 

Continental, a zona de abrangência da LIPOR concentra cerca de 10% da população e é responsável 

pela produção anual de cerca de 10% do total de RSU. A produção de resíduos urbanos na área 

ronda actualmente as 500 mil toneladas anuais, o correspondente à produção de cerca de 500 kg/ 

habitante/ano e à produção diária de 1,40 kg de resíduos per capita (LIPOR, 2012). 

Constituída como Associação de Municípios em 1982, a LIPOR tem vindo a implementar uma gestão 

integrada de resíduos, recuperando, ampliando e construindo infra-estruturas, complementadas com 

campanhas de sensibilização junto da população. 

 

Figura 53 - Área de abrangência da LIPOR  

 

Na área de intervenção da LIPOR existem 21 ecocentros e cerca de 3.484 ecopontos, estando à 

disposição dos munícipes 1 ecoponto/282 habitantes. 

O Centro de Triagem da LIPOR possui capacidade para tratar 35.000 toneladas de resíduos por ano, 

procedendo a uma separação complementar, com triagem das matérias provenientes da recolha 

selectiva, enfardamento e acondicionamento, para posterior escoamento para as indústrias 

recicladoras. Com área coberta de 4.000 m2, possui duas linhas de triagem, uma para produtos 
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planos (papel e cartão) e outra para produtos volumosos (embalagens plásticas, metálicas e 

embalagens para líquidos alimentares). 

Actualmente a recolha selectiva porta-a-porta encontra-se implementada apenas em 2 municípios: 

Maia (Gueifães, Maia e Vermoim) e Matosinhos (Leça da Palmeira), abrangendo cerca de 50.000 

habitantes, cerca de 5% do total da população da LIPOR. 

A Central de Valorização Energética, situada na Maia, tem como objectivo a valorização, na forma de 

energia eléctrica, da fracção de resíduos que não possa ser aproveitada através dos processos de 

compostagem e reciclagem. É constituída por duas linhas de tratamento em operação contínua e 

praticamente automática, com capacidade de tratamento de 400.000 toneladas de resíduos por ano, 

tratando, em média, cerca de 1.100 toneladas de resíduos por dia e produzindo cerca de 200.000 

MWh de energia eléctrica por ano, dos quais cerca de 90% são enviados à rede pública, permitindo 

abastecer um aglomerado populacional da ordem de 150 mil habitantes. 

 

Figura 54 - Fluxograma da central de valorização energética LIPOR 

 

A Central de Valorização Orgânica da LIPOR ocupa uma área total de implantação de 40.000 m2, 

tendo capacidade para valorizar 60.000 toneladas/ano de matéria orgânica proveniente da recolha 

selectiva de resíduos biodegradáveis (resíduos alimentares e resíduos verdes), o que se traduz numa 

produção de cerca de 20.000 toneladas/ano de correctivo orgânico de alta qualidade. 

O Aterro da Maia, anexo à Central de Valorização Energética, destina-se a receber os subprodutos, 

resultantes do processo de tratamento térmico e valorização dos resíduos instalado, e os resíduos em 

bruto, excedentes de momentos de impossibilidade de tratamento em qualquer um dos pólos de 

tratamento industrial implementados pela LIPOR. Está já prevista a construção de um novo aterro na 

freguesia de Laúndos, concelho da Póvoa de Varzim.  

Na Figura 55 estão representadas as infra-estruturas de apoio à gestão de resíduos, actuais e já 

desactivadas, da área da LIPOR. 
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Figura 55 - Localização das infra-estruturas LIPOR  

4.12.4 EVOLUÇÃO PREVISÍVEL NA AUSÊNCIA DO PROJECTO 

Ao nível da produção de resíduos não urbanos, tendo por base as políticas de gestão de resíduos em 

vigor, é de esperar, de um modo geral, uma redução da produção de resíduos não urbanos, um 

aumento da percentagem de resíduos alvo de valorização e um acréscimo das infra-estruturas 

disponíveis para recepção final de resíduos. 
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5 IMPACTES AMBIENTAIS E MEDIDAS DE MITIGAÇÃO 

5.1 PREVISÃO E AVALIAÇÃO DE IMPACTES E MEDIDAS DE MITIGAÇÃO 

Neste capítulo são identificados e descritos os impactes ambientais resultantes da presença do 

projecto, da utilização da energia e de recursos naturais, da emissão de poluentes para o ar, água e 

solo, bem como da emissão de ruído, tendo em conta as soluções de gestão ambiental previstas. A 

avaliação da significância dos impactes foi efectuada segundo a metodologia exposta na secção 1.6. 

Em cada factor ambiental são descritas as medidas e técnicas propostas para evitar, reduzir ou 

compensar os impactes negativos considerados mais significativos e para potenciar impactes 

positivos. 

5.1.1 GEOLOGIA E GEOMORFOLOGIA 

5.1.1.1 IMPACTES AMBIENTAIS 

As acções previstas para a implementação do projecto contemplam alterações a nível do processo 

produtivo no interior da actual unidade fabril da PROCTER & GAMBLE PORTO não havendo previsão 

de interferência com as litologias, ou outros aspectos geológicos, presentes na área. As alterações 

previstas no âmbito do projecto não implicam obras de ampliação nem abertura de acessos, pelo que 

não ocorrerá qualquer alteração sobre o substrato rochoso presente na área. 

Assim, não se perspectivam impactes sobre a Geologia e Geomorfologia. 

5.1.1.2 MEDIDAS DE MITIGAÇÃO 

De acordo com o exposto na secção anterior, não foram identificados impactes que possam afectar 

este factor ambiental. Assim, por esta razão, não são apresentadas quaisquer tipo de medidas de 

mitigação que possam incidir sobre a Geologia e Geomorfologia. 

5.1.2 SOLOS 

5.1.2.1 IMPACTES AMBIENTAIS 

A ampliação da PROCTER & GAMBLE PORTO será realizada em solos já totalmente artificializados e 

impermeabilizados, dentro do perímetro da actual unidade industrial. Uma vez que se trata de uma 

área perfeitamente alterada, não se perspectivam quaisquer impactes desde um ponto de vista de 

ocupação do solo. 

Durante a fase de construção do projecto, que implica a adaptação e colocação dos novos 

equipamentos no interior das infraestruturas já existentes, existe uma possibilidade de ocorrência de 
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derrames acidentais de resíduos e produtos químicos, implicando a hipotética contaminação do solo. 

Tendo em conta que a circulação de veículos será reduzida, e que a instalação de máquinas será 

realizada unicamente dentro dos edíficios já existentes, os quais se encontram impermeabilizados, 

admite-se que a probabilidade de ocorrência de um derrame de óleo, combustíveis, ou outra qualquer 

substância igualmente poluente, é baixa. Acresce o facto de a empresa dispor de métodos e 

equipamentos para a contenção de eventuais derrames, bem como que a área não impermeabilizada 

se encontra a um cota superior à da área impermeabilizada. Desta forma, este impacte é considerado 

negativo, directo, reversível, de duração temporária e pouco significativo. 

Na fase de exploração da unidade industrial, também se identifica como impacte ambiental a potencial 

contaminação dos solos com substâncias poluentes. Este impacte somente ocorrerá em resultado de 

situações de emergência, quando derrames de produtos químicos, combustíveis, resíduos ou águas 

residuais, atinjam as áreas não impermeabilizadas da empresa. Face às medidas de gestão da 

prevenção de derrames já implementadas na PROCTER & GAMBLE PORTO, bem como ao facto de 

a área não impermeabilizada se encontrar a um cota superior à da área impermeabilizada, considera-

se que este potencial impacte negativo, temporário, directo e reversível, é pouco significativo. 

5.1.2.2 MEDIDAS DE MITIGAÇÃO 

Relativamente à fase de construção, no sentido de diminuir o risco de ocorrência de situações 

acidentais que possam originar a contaminação do solo, todos os veículos e máquinas deverão 

circular em boas condições, sendo que todas as revisões e inspecções periódicas deverão ser 

efectuadas de forma atempada. Sugere-se ainda que as áreas utilizadas para a deposição dos 

materiais utilizados nesta fase se concentrem preferencialmente numa mesma zona, 

impermeabilizada, de modo a minimizar a possibilidade de entrada de contaminantes no solo. 

Na fase de exploração da ampliação da PROCTER & GAMBLE PORTO os impactes ambientais 

sobre o solo serão minimizados através de medidas de prevenção de contaminação dos mesmos por 

produtos químicos, combustíveis, resíduos ou águas residuais. A PROCTER & GAMBLE PORTO 

possui implementadas nas suas instalações actuais diversas medidas com este fim, conforme 

descrito ao longo do Capítulo 3, tais como: existência de pavimentos impermeáveis e sistemas de 

contenção de eventuais derrames nas áreas de armazenamento de produtos químicos e resíduos; 

tratamento das águas residuais resultantes da lavagem das telas de filtração da lixívia, de modo a que 

a água tratada possa ser reintroduzida no processo; e encaminhamento das restantes águas residuais 

para o colector municipal. Estas medidas serão estendidas a todas as actividades inerentes à 

ampliação. 
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5.1.3 HIDROGEOLOGIA  

5.1.3.1 IMPACTES AMBIENTAIS 

Durante a fase de construção do projecto, que implica a adaptação e colocação dos novos 

equipamentos no interior das infraestruturas já existentes, existe uma possibilidade de ocorrência de 

derrames acidentais de resíduos e produtos químicos, implicando a hipotética contaminação da água 

subterrânea. À semelhança do descrito na secção 5.1.2, tendo em conta que a circulação de veículos 

será reduzida, e que a instalação de máquinas será realizada unicamente dentro dos edíficios já 

existentes, os quais se encontram impermeabilizados, admite-se que a probabilidade de ocorrência de 

um derrame de óleo, combustíveis, ou outra qualquer substância igualmente poluente, é baixa. 

Acresce o facto de a empresa dispor de métodos e equipamentos para a contenção de eventuais 

derrames. Desta forma, este impacte é considerado negativo, directo, reversível, de duração 

temporária, e pouco significativo. 

Relativamente à fase de exploração, consideram-se as seguintes acções como geradoras de 

impactes negativos sobre este factor ambiental: 

i. Aumento do consumo de água nas captações com consequente afectação da disponibilidade dos 

recursos hídricos subterrâneos 

De modo a dar resposta a um aumento de produção de cerca de 25%, que advirá da 

implementação do projecto, haverá lugar a um aumento no consumo de água nas captações 

subterrâneas existentes nas instalações da PROCTER & GAMBLE PORTO. Um aumento de 

consumo de água poderá afectar o nível freático a nível local e, consequentemente, algumas 

captações que se encontrem na envolvente imediata poderão reflectir diferenças no caudal ou no 

nível hidroestático. Trata-se de um impacte negativo, que resulta directamente do projecto de 

ampliação, com carácter permanente mas, no entanto, reversível se a quantidade extraída 

diminuir, e que se considera significativo. 

ii. Derrames acidentais com possível afectação da qualidade da água subterrânea 

A ocorrência de situações acidentais, nomeadamente o derrame de óleos e outros combustíveis, 

provenientes da circulação de veículos de transporte de pessoal e equipamentos, poderá traduzir-

se em impactes negativos sobre os recursos hídricos subterrâneos com alguma gravidade e de 

complexa recuperação. O manuseamento de matéria-prima e do produto resultante do processo 

produtivo, assim como o próprio resíduo resultante da actividade industrial, deverão ser tidos em 

consideração no que diz respeito à contaminação da água subterrânea. Contudo, considerando 

que a empresa dispões de procedimentos e equipamento adequados à gestão destas operações, 

considera-se que a probabilidade de ocorrência de situações acidentais que possam afectar as 

águas subterrâneas é baixa. Assim, este impacte é considerado negativo, directo, temporário, 

reversível e pouco significativo. 
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5.1.3.2 MEDIDAS DE MITIGAÇÃO 

De forma a evitar a ocorrência de situações acidentais que possam afectar a qualidade da água 

subterrânea, quer durante a fase de construção como de exploração, é importante que sejam 

mantidas as medidas de prevenção da contaminação das águas subterrâneas já implementadas, as 

quais são as mesmas referidas para prevenção da contaminação dos solos (ver secção 5.1.2.2). 

Por outro lado, por forma a controlar o consumo de água subterrânea durante a fase de exploração, 

sugere-se que a PROCTER & GAMBLE PORTO implemente um programa de verificação periódica 

dos sistemas de tubagens, depósitos e torneiras de abastecimento, de modo a prevenir e eliminar 

eventuais perdas de água, continue a efectuar um controlo rigoroso dos seus consumos de água e 

proceda a um reforço da sensibilização dos trabalhadores para a adopção de boas práticas. 

5.1.4 RECURSOS HÍDRICOS DE SUPERFÍCIE 

5.1.4.1 IMPACTES AMBIENTAIS 

Durante a fase de construção verificar-se-á um impacte sobre a disponibilidade dos recursos hídricos 

superficiais em resultado da utilização de água da rede pública de abastecimento. Esta fonte já é 

actualmente utilizada pela PROCTER & GAMBLE PORTO nas suas actividades, não sendo de 

esperar um aumento significativo dos consumos existentes. Assim, considera-se este impacte como 

negativo, permanente, directo, irreversível e pouco significativo. 

Por outro lado, as actividades de construção poderão acarretar um ligeiro aumento da produção de 

águas residuais domésticas (decorrentes da eventual visita de fornecedores e pessoal técnico 

especializado) e industriais (decorrentes de eventuais lavagens), acarretando um possível impacte ao 

nível da contaminação do meio natural. Considerando que a quantidade de águas residuais previstas 

não deverá ser significativa e que serão encaminhadas para o colector municipal, sendo submetidas a 

tratamento em ETAR municipal previamente à sua descarga no Oceano Atlântico, considera-se que 

este impacte é negativo, permanente, directo, irreversível e pouco significativo. 

A actividade da PROCTER & GAMBLE PORTO provocará também impactes sobre a disponibilidade 

dos recursos hídricos superficiais durante a fase de exploração, em resultado da utilização de água da 

rede pública de abastecimento. Conforme se referiu, esta fonte de água já é utilizada actualmente, 

prevendo-se um aumento na ordem dos 10% face aos consumos actuais. Desta forma, considera-se 

que o impacte da PROCTER & GAMBLE PORTO a este nível é negativo, permanente, indirecto, 

reversível e significativo. 

A produção de águas residuais decorrentes das actividades de exploração será também passível de 

causar impactes ao nível da contaminação do meio natural. As águas residuais domésticas, as águas 

residuais resultantes da lavagem dos pavimentos e as águas residuais do laboratório já produzidas 

actualmente são descarregadas para o colector municipal, sendo submetidas a um tratamento 

adicional em ETAR municipal previamente à sua descarga no Oceano Atlântico. A empresa possui 
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actualmente autorização de descarga de águas residuais domésticas e industriais no sistema 

municipal, as quais são monitorizadas trimestralmente, e cumpre com os valores limite de admissão 

ao colector. As novas actividades irão acarretar um aumento na ordem dos 10% das águas residuais 

domésticas produzidas, as quais serão também descarregadas para o colector municipal. 

Considerando o volume e as características do efluente descarregado e o aumento previsto, o facto 

da INDAQUA autorizar a referida descarga e de as águas residuais serem sujeitas a um tratamento 

adicional antes da sua descarga em meio natural, considera-se que o impacte ambiental sobre os 

recursos hídricos de superfície é negativo, permanente, indirecto, reversível e significativo. 

O estudo realizado revelou também a existência de uma linha de água que atravessa a PROCTER & 

GAMBLE PORTO, junto à qual se verificou recentemente um abatimento de terras, situação que a 

empresa já expôs à ARH-N e à CMM. O local onde se verificou o abatimento de terras situa-se num 

extremo do parque de estacionamento da PROCTER & GAMBLE PORTO, junto ao limite do terreno 

com um dos vizinhos, no qual não ocorre normalmente o movimento de veículos. A PROCTER & 

GAMBLE PORTO não descarrega águas directamente para esta linha de água, sendo todas as suas 

descargas efectuadas para o colector municipal. Contudo, não é inequívoco que a actividade da 

PROCTER & GAMBLE PORTO não possa ter tido influência sobre a ocorrência deste abatimento, 

nem que as actividades associadas à ampliação da instalação não possam vir a agravar a situação 

existente. Considera-se assim a existência de um potencial impacte adicional sobre o meio hídrico 

natural, neste caso negativo, temporário, indirecto, reversível e pouco significativo. 

5.1.4.2 MEDIDAS DE MITIGAÇÃO 

De forma a minimizar a afectação da disponibilidade dos recursos hídricos superficiais, quer durante a 

fase de construção como de exploração, deverão ser implementadas as mesmas medidas 

apresentadas com vista à minimização da afectação da disponibilidade dos recursos hídricos 

subterrâneos, na secção 5.1.3.2, uma vez que permitem simultaneamente minimizar a afectação de 

ambos os factores ambientais. 

No sentido de prevenir a contaminação do meio natural, tanto durante a fase de construção como de 

exploração, a PROCTER & GAMBLE PORTO deverá manter, e estender às novas actividades, as 

medidas de controlo do volume e qualidade das suas descargas. Recomenda-se ainda que seja 

implementado um programa de manutenção preventiva do sistema de drenagem de águas residuais e 

que as caixas de acesso às águas pluviais existentes dentro da área de armazenamento de produto 

final sejam seladas, tal como já foi feito nas restantes áreas da fábrica. 

Por último, relativamente ao problema de abatimento de terras sobre a linha de água enterrada que 

atravessa as instalações da PROCTER & GAMBLE PORTO, recomenda-se que a empresa 

implemente as medidas que venham a ser sugeridas pela ARH-N e CMM. 
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5.1.5 PAISAGEM 

5.1.5.1 IMPACTES AMBIENTAIS 

Na fase de construção, a instalação dos novos equipamentos poderá implicar a movimentação de 

veículos pesados e a produção de efluentes gasosos visíveis, decorrentes do funcionamento desses 

veículos. Trata-se de uma situação que se pode considerar usual para todos os observadores 

(permanentes e temporários) na envolvente da zona de intervenção, representando por isso impacte 

negativo, indirecto, temporário, reversível e pouco significativo. 

A própria execução das alterações previstas acarreta também um impacte para os observadores 

permanentes e temporários. Uma vez que o processo de ampliação será realizado, essencialmente, 

dentro dos edifícios existentes, considera-se que este impacte será negativo, directo, temporário, 

reversível e pouco significativo. 

Na fase de exploração, o aumento da capacidade da instalação implicará a utilização de maiores 

quantidades de matérias-primas e maiores níveis de produção, com o consequente acréscimo de 

tráfego pesado e a emissão de níveis superiores de efluentes gasosos visíveis e o inerente impacte 

paisagístico. Dado que se trata de uma região onde já existem movimentações consideráveis de 

veículos pesados, considera-se que este impacte é considerado negativo, permanente, indirecto, 

irreversível e pouco significativo. 

5.1.5.2 MEDIDAS DE MITIGAÇÃO  

Em virtude da inexistência de impactes significativos sob o ponto de vista do factor ambiental 

Paisagem, considerou-se desnecessário apontar medidas de mitigação. 

5.1.6 COMPONENTE ECOLÓGICA 

5.1.6.1 IMPACTES AMBIENTAIS 

Durante a fase de construção do projecto, que envolverá a instalação de novos equipamentos no 

interior das infraestruturas já existentes, haverá um ligeiro aumento da circulação de veículos e 

pessoas e inerentemente um aumento de emissão de poluentes. Tal poderá representar uma ligeira 

degradação da qualidade do habitat, causando perturbações ao nível da fauna e da flora. Considera-

se que este impacto é negativo, indirecto, temporário, reversível e pouco significativo. 

Durante esta fase existirá também um risco de acidente com derramamento de produtos 

eventualmente nocivos, que poderá também afectar a qualidade do habitat e consequentemente 

perturbar a fauna e flora locais. Tendo em conta que a circulação de veículos será reduzida, e que a 

instalação de máquinas será realizada unicamente dentro dos edíficios já existentes, os quais se 

encontram impermeabilizados, admite-se que a probabilidade de ocorrência de um derrame de óleo, 



AMPLIAÇÃO DA PROCTER & GAMBLE PORTO 
ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL  

Relatório Síntese  

 

 129 

combustíveis, ou outra qualquer substância igualmente poluente, é baixa. Acresce o facto de a 

empresa dispor de métodos e equipamentos para a contenção de eventuais derrames. Desta forma, 

este impacte é considerado negativo, directo, temporário, reversível e pouco significativo. 

Relativamente à fase de exploração, o recrutamento previsto de alguns funcionários conduzirá a um 

ligeiro aumento de circulação automóvel nas áreas de estacionamento e na envolvente da unidade 

industrial. Adicionalmente, o aumento da capacidade produtiva acarretará algum aumento do 

transporte de matérias primas para a unidade industrial e de produtos a partir da mesma. 

Consequentemente, haverá um correspondente aumento da circulação de veículos e pessoas e um 

aumento de emissão de poluentes, incluindo poeiras e partículas finas. Os impactos resultantes 

representam uma potencial degradação da qualidade do habitat, com perturbações ao nível da fauna 

e da flora. Considera-se que este impacto é negativo, indirecto, temporário, reversível e pouco 

significativo. 

5.1.6.2 MEDIDAS DE MITIGAÇÃO 

Não se prevêem impactes significativos sobre as comunidades florísticas ou faunísticas da área de 

estudo resultantes da implementação do projecto. Ainda assim, é importante que realçar a 

importância do cumprimento das medidas de prevenção da contaminação dos solos e águas 

subterrâneas avançadas nas secções 5.1.2.2 e 5.1.3.2. 

5.1.7 PATRIMÓNIO ARQUITECTÓNICO E ARQUEOLÓGICO 

5.1.7.1 IMPACTES AMBIENTAIS 

Os elementos patrimoniais de valor Elevado a Muito Elevado documentados, conforme apresentado 

na secção 4.7, situam-se em perímetro superior a 200 metros. A única excepção consiste no engenho 

de captação de água, localizado a cerca de 50 metros do projecto. Neste caso, atendendo que o 

projecto não inclui qualquer actividade de construção, visto que os equipamentos irão ser colocados 

dentro de edifícios já construídos, considera-se que não ocorrerá qualquer tipo de impacte sobre esse 

elemento patrimonial. Desta forma, não são previsíveis quaisquer tipos de impactes provocados pelo 

projecto em estudo sobre o descritor Património Arquitectónico e Arqueológico. 

Contudo, desconhece-se se durante a construção dos edíficios existentes da PROCTER & GAMBLE 

PORTO foi alvo de trabalhos arqueológicos e, mesmo, se quaisquer tipo de impactes foram incorridos 

sobre o património cultural. 

5.1.7.2 MEDIDAS DE MITIGAÇÃO 

De acordo com o exposto na secção anterior, não foram identificados impactes que possam afectar 

este factor ambiental. Assim, por esta razão, não são apresentadas quaisquer tipo de medidas de 

mitigação que possam incidir sobre o Património Arquitectónico e Arqueológico. 
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5.1.8 SOCIO-ECONOMIA 

5.1.8.1 IMPACTES AMBIENTAIS 

Durante a fase de construção da ampliação da PROCTER & GAMBLE PORTO irão ocorrer um 

conjunto de impactes negativos sobre o meio natural identificados neste EIA, nomeadamente 

consumo de água subterrânea e superficial, poluição atmosférica, emissão de ruído e aumento do 

tráfego rodoviário, os quais representam uma potencial diminuição da qualidade de vida da população 

afectada. A significância deste impacte sobre a população depende do número de pessoas afectadas 

e da significância desses impactes sobre o meio natural, a qual está directamente dependente das 

medidas de minimização previstas. Uma vez que a obra se realiza numa área urbana, que o prazo de 

execução da obra é curto e que serão implementadas medidas de minimização ao nível dos 

descritores afectados, conforme descrito nas secções 5.1.2, 5.1.3, 5.1.4, 5.1.5, 5.1.6, 5.1.10, 5.1.11 e 

5.1.12, considera-se que o impacte negativo sobre a qualidade de vida da população é temporário, 

directo, reversível e pouco significativo. 

A implementação da ampliação em estudo tornará a PROCTER & GAMBLE PORTO a única unidade 

do grupo PROCTER & GAMBLE a produzir lixívia para os mercados português e espanhol, 

representando investimento estrangeiro em Portugal e permitindo o desenvolvimento da economia. 

Esta situação representa um impacte positivo, permanente, indirecto, reversível e muito significativo. 

Por outro lado, a ampliação irá requerer a contratação de 4 pessoas a acrescer aos colaboradores 

actuais da unidade (conforme referido na secção 3.2.5, a unidade emprega actualmente um total de 

34 pessoas) e representará um reforço do emprego indirecto (conforme referido na secção 3.2.5, 

estima-se que as actividades que são desenvolvidas na fábrica criam indirectamente cerca de 140 

postos de trabalho na região). Ainda que o aumento do número de trabalhadores envolvidos seja 

reduzido, esta contratação representa um impacte positivo e directo sobre o emprego local. Acresce 

referir que o aumento da capacidade instalada da empresa é fundamental para garantir a manutenção 

do funcionamento da unidade industrial, uma vez que o grupo PROCTER & GAMBLE procederá ao 

seu encerramento caso o projecto de ampliação não seja viável. Considera-se assim que o impacte 

sobre o emprego deste projecto é positivo, permanente, directo, reversível e significativo. 

Em contra-ponto a estes impactes positivos sobre a economia e o emprego, a ampliação implicará um 

aumento diário da circulação de veículos ligeiros e pesados associados ao transporte de mercadorias 

e funcionários, de aproximadamente 4 ligeiros e 5 pesados, distribuídos pelos horário de 

funcionamento da unidade industrial. Face à rede de acessos à unidade industrial, este número não 

será suficiente para produzir efeitos importantes na fluidez do tráfego. 

A exploração da unidade industrial resultará também em impactes negativos sobre o meio natural, 

identificados nos diversos factores ambientais do EIA, que se poderão reflectir na qualidade de vida 

da população mais próxima e na diminuição dos recursos naturais. Todavia, face à baixa sensibilidade 

da envolvente, e uma vez que a gestão ambiental faz parte integrante da gestão global da empresa, 
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havendo um compromisso de cumprimento da legislação nacional e comunitária aplicável e de 

melhoria contínua, considera-se que este impacte é negativo, directo, permanente, irreversível e 

pouco significativo. 

A PROCTER & GAMBLE PORTO representa ainda um foco potencial de situações de emergência, 

tais como derrames de produtos perigosos para o ambiente e saúde pública, explosões ou incêndios. 

A empresa está abrangida pelo Decreto-Lei n.º 254/2007, de 12 de Julho, no limite inferior de 

perigosidade. A ampliação prevista não altera as condições a que está sujeita em matéria de 

substâncias perigosas, mantendo-se no limite inferior de perigosidade, pelo que continuará a dar 

cumprimento à Política de Prevenção de Acidentes Graves, bem como à implementação de todas as 

medidas preconizadas no âmbito da prevenção das situações de emergência. A empresa tem 

também implementado um sistema de identificação de perigos e avaliação de riscos bem como um 

conjunto de medidas e meios para a sua prevenção e controlo; em matéria de cenários de 

emergência possíveis, em particular no que se refere ao incêndio e explosão, a PROCTER & 

GAMBLE PORTO estenderá o seu Plano de Emergência Interno à ampliação objecto deste EIA. Por 

este motivo, considera-se que este impacte ambiental, a ocorrer, será negativo, directo, permanente, 

irreversível e significativo. 

5.1.8.2 MEDIDAS DE MITIGAÇÃO 

As medidas que permitem reduzir os impactes ambientais sobre a população são essencialmente as 

mesmas avançadas nas secções 5.1.2, 5.1.3, 5.1.4, 5.1.5, 5.1.6, 5.1.10, 5.1.11 e 5.1.12. A PROCTER 

& GAMBLE PORTO deverá também garantir que são atendidas e investigadas eventuais queixas dos 

moradores locais, de modo a tentar resolver com a maior brevidade possível possíveis situações de 

incomodidade. 

De notar ainda que as medidas de segurança e saúde implementadas na PROCTER & GAMBLE 

PORTO constituem um factor potenciador do emprego gerado pela unidade industrial. 

5.1.9 ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO 

5.1.9.1 IMPACTES AMBIENTAIS 

Avaliando a compatibilidade da ampliação da PROCTER & GAMBLE PORTO com os instrumentos de 

ordenamento do território identificados, nomeadamente o PDM de Matosinhos, verifica-se que o 

projecto se encontra implantado numa área classificada como “Predominantemente Residencial”. O 

regulamento do PDM especifica que este tipo de áreas se destinam “à localização 

predominantemente de actividades residenciais, complementadas com outras actividades, 

nomeadamente comerciais, de equipamento, de serviços e industriais, desde que não prejudiquem ou 

criem condições de incompatibilidade com a actividade residencial. A localização actual da PROCTER 

& GAMBLE PORTO encontra-se aprovada, conforme certidão apresentada no Anexo GG. Assim, 
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considerando as características da ampliação em causa, a qual não envolverá nenhum aumento de 

área, qualquer alteração da natureza da actividade da PROCTER & GAMBLE PORTO nem qualquer 

aumento da capacidade de armazenamento de substâncias perigosas, seja sob a forma de matérias 

primas, produtos final ou resíduos, considera-se que não existirão impactes sobre este descritor. 

5.1.9.2 MEDIDAS DE MITIGAÇÃO 

De acordo com o atrás exposto, não foram identificados impactes que possam afectar este factor 

ambiental. Por esta razão, não são apresentadas quaisquer tipo de medidas de mitigação que possam 

incidir sobre o Ordenamento do Território. 

5.1.10 QUALIDADE DO AR 

5.1.10.1 IMPACTES AMBIENTAIS 

Atendendo às características do projecto, considera-se que não existem impactes sobre o clima, quer 

na fase de construção como de exploração. De referir que a empresa não se encontra abrangida pela 

legislação que regula as fontes emissoras de gases com efeito de estufa mais significativas (comércio 

de licenças de emissão – CELE), nomeadamente o Decreto-Lei n.º 233/2004, de 14 de Dezembro, na 

redacção dada pelo Decreto-Lei n.º 72/2006, de 24 de Março. 

As operações previstas para a fase de construção, designadamente o transporte dos equipamentos a 

instalar, contribuirão para um ligeiro acréscimo dos níveis de partículas e gases de combustão na área 

de estudo. Trata-se de uma situação temporária que resulta num impacte negativo, temporário, 

directo, reversível e pouco significativo. 

A exploração da PROCTER & GAMBLE PORTO provoca a emissão de poluentes para a atmosfera 

através de fontes fixas e difusas, as quais sofrerão um ligeiro acréscimo, nomeadamente partículas, 

decorrentes da instalação de um novo filtro de STPP. Este equipamento, à semelhança do filtro da 

mesma natureza já utilizado na actual PROCTER & GAMBLE PORTO, irá dispor de um sistema para 

a captação, tratamento e descarga das emissões na atmosfera e funcionará menos do que 500 h/ano. 

A chaminé a construir irá cumprir com os aspectos construtivos previstos pela legislação, 

nomedamente em termos de altura e secção. Os dados recolhidos mostram que na Aglomeração 

Porto Litoral a maior parte dos dias apresenta um índice de qualidade do ar bom. Face ao descrito, 

considera-se que as emissões para a atmosfera, e a potencial degradação da qualidade do ar 

associada, constituem um impacte negativo, permanente, directo, reversível e pouco significativo. 

Por último, é de referir que, em caso de incêndio, existirá um impacte ambiental significativo sobre a 

qualidade do ar, em particular pela presença de produtos químicos na instalação. Considerando que a 

PROCTER & GAMBLE PORTO tem implementado um conjunto de medidas que visam a prevenção 

da ocorrência de incêndio, ou outras situações de emergência, e uma rápida actuação, entende-se 

que a ocorrência de uma situação de emergência desta natureza é pouco provável. 
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5.1.10.2 MEDIDAS DE MITIGAÇÃO 

De modo a reduzir a emissão de partículas e gases de combustão associadas ao transporte dos 

novos equipamentos a instalar na fase de construção, os veículos de transporte deverão ser alvo de 

manutenção adequada. 

Ao nível da exploração, a minimização dos impactes ambientais resultantes da actividade da 

PROCTER & GAMBLE PORTO passará pela instalação de um sistema de exaustão no novo filtro de 

STPP, pela instalação de uma chaminé com altura e aspectos constutivos adequados e regularização 

da altura da chaminé associada ao filtro de STPP existente, e por dar continuidade a uma série de 

medidas já implementadas, as quais deverão ser estendidas às novas actividades, nomeadamente: 

− realização de controlo operacional nos processos gerados de emissões, designadamente 

através do registo do seu número de horas de funcionamento; 

− racionalização dos consumos de energia; 

− cumprimento de um plano de manutenção preventiva dos sistemas de captação e tratamento 

de emissões gasosas; 

− manutenção das boas condições de armazenamento dos produtos químicos; 

− sensibilização dos trabalhadores para a adopção de boas práticas na utilização dos produtos 

químicos; 

− manutenção das medidas de segurança adequadas, nomeadamente ao nível da prevenção 

de incêndios; 

− realização de manutenção dos equipamentos que contêm gases fluorados com efeito de 

estufa por técnicos qualificados para o efeito e respectivo encaminhamento das quantidades 

de substâncias eventualmente removidas para destinos adequados. 

5.1.11 AMBIENTE SONORO  

5.1.11.1 IMPACTES AMBIENTAIS 

Durante a fase de construção do projecto, haverá lugar à instalação de novos equipamentos no 

interior das infraestruturas já existentes, e a um ligeiro aumento da circulação de veículos e pessoas, 

o que poderá representar um acréscimo dos níveis de ruído emitidos. Dado o tipo e a dimensão das 

alterações, considera-se que este impacto é negativo, directo, temporário, reversível e pouco 

significativo. 

A fase de exploração da PROCTER & GAMBLE PORTO também terá impactes ao nível da qualidade 

do ambiente sonoro na envolvente da instalação. Por forma a suportar a avaliação deste impacte, foi 

efectuada uma estimativa dos níveis sonoros futuros, com base nos dados de emissão sonora das 

principais fontes de ruído a instalar (secção 3.4.12), no modelo desenvolvido para a situação actual 
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4.11.5), e em alguns critérios e premissas julgados adequados e justificados, conforme apresentado a 

seguir. 

Conforme descrito na secção 3.4 prevê-se localizar 2 novas insufladoras junto à parede poente 

(Situação S1), o que faz com que os níveis sonoros emitidos pela Fachada 3 poente (ver Figura 45) 

devam aumentar 3 dB, ou seja passar para 33 dB(A)/m2. 

De resto não se prevêem quaisquer outras alterações com relevante influência em termos de ruído, 

pelo que se apresenta na Figura 56 e Figura 57 o mapa de ruído da situação futura onde foi apenas 

alterada essa emissão sonora. Na ausência de informação específica sobre a evolução do tráfego 

próprio das vias considerou-se adequado manter os valores contabilizados na situação actual. 

 

Figura 56: Mapa de ruído da situação futura com a instalação em funcionamento (parâmetro Lden) 

 

N 

Sem escala 
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Figura 57: Mapa de ruído da situação futura com a instalação em funcionamento (parâmetro Ln) 

 

A simulação efectuada ao nível dos receptores individualizados indica que apenas haverá alteração 

dos parâmetros avaliados no receptor R1b. Na Tabela 33 apresentam-se comparação da situação 

actual e futura para este receptor (com a instalação em funcionamento). 

Tabela 33 – Comparação da situação actual e futura para os receptores individualizados em que se 

prevêem alterações (com a instalação em funcionamento) 

Situação actual Situação futura Receptor 

Ld Le Ln Lden Ld Le Ln Lden 

R1b 56 54 54 60 56 55 54 60 

 

Verifica-se assim que a ampliação da unidade não representa um aumento relevante dos níveis de 

ruído emitidos. Contudo, entende-se que o funcionamento da unidade como um todo representa um 

impacte ambiental negativo, permanente, directo, reversível e muito significativo, uma vez que implica 

a ultrapassagem dos limites legais estabelecidos (designadamente do critério de incomodidade nos 

receptores sensíveis R1a, R1b, R2a, R2b, R2c e R4c e dos valores limites de exposição de ruído 

ambiente aplicáveis nos receptores sensíveis R1a, R1b, R2a e R2b, conforme exposto na secção 

4.11.5.2) 

N 

Sem escala 
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5.1.11.2 MEDIDAS DE MITIGAÇÃO 

De forma a minimizar os impactes sobre o Ambiente Sonoro, na fase de construção, deverão ser 

consideradas as seguintes acções: 

Relativamente às actividades específicas da fase de construção, que consistem essencialmente na 

instalação dos novos equipamentos dentro dos edifícios já existentes, não se prevêem impactes 

significativos sobre o Ambiente Sonoro. Ainda assim, será aconselhável realçar que todos os veículos 

e máquinas devem circular em boas condições, sendo que todas as revisões e inspecções periódicas 

deverão ser efectuadas de forma atempada. Por outro lado, os trabalhos mais ruidosos, se existentes, 

deverão ser realizados durante o período das 8 h às 20 h, e o transporte de materiais deverá ser 

realizado preferencialmente entre as 8 h às 20 h. 

Relativamente à fase de exploração, e de acordo com o modelo desenvolvido, verifica-se que é 

necessário reduzir em 20 dB a emissão sonora da Fachada 1 e em 7 dB a emissão sonora da 

Fachada 2 (ver Figura 45), através do devido condicionamento dos respetivos equipamentos mais 

ruidosos afectos a cada fachada. 

Apresentam-se na Tabela 34 os valores obtidos considerando valores de emissão da Fachada 1 de 

51 dB(A)/m2 e da Fachada 2 de 69 dB(A)/m2, evidenciando que, neste caso, todos os limites legais 

passam a ser cumpridos. Os mapas de ruído com a influência destas medidas são apresentados na 

Figura 58 e Figura 59. 

Tabela 34 - Valores previstos com e sem a instalação em funcionamento nos receptores 
individualizados após a adopção de medidas de mitigação 

Fábrica em 
funcionamento 

Fábrica em não 
funcionamento 

Diferencial 
Recetor 

Ld Le Ln Lden Ld Le Ln Lden Ld Le Ln Lden 

R1a 46 45 44 48 41 39 38 45 5 6* 6* 3 

R1b 53 51 50 60 53 51 49 56 0 0 1 4 

R2a 56 53 51 59 54 52 50 57 2 1 1 2 

R2b 54 52 51 58 53 51 49 56 1 1 2 2 
R2c 

48 46 45 50 46 44 41 49 2 2 4* 1 
R3 

64 62 60** 67** 64 61 59 67 0 1 1 0 
R4a 

55 54 49 57 55 54 49 57 0 0 0 0 
R4b 

58 56 50 59 56 54 49 57 2 2 1 2 
R4c 

42 42 42 48 34 33 29 37 8* 9* 13* 11 
R4d 

42 41 38 46 39 38 32 41 3 3 6* 5 
* Diferencial do critério de incomodidade não aplicável uma vez que os valores com Fábrica são menores ou iguais a 45 dB(A). 
** Incumprimento do valor de exposição devido ao tráfego e não à fábrica. 
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Figura 58 - Mapa de ruído da situação futura com a instalação em funcionamento e com medidas de redução de 
ruído (parâmetro Lden) 

 

 
Figura 59 - Mapa de ruído da situação futura com a instalação em funcionamento e com medidas de redução de 

ruído (parâmetro Ln) 

N 

Sem escala 

N 

Sem escala 
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5.1.12 RESÍDUOS 

5.1.12.1 IMPACTES AMBIENTAIS 

Durante a fase de construção do projecto, que implica a adaptação e colocação de novos 

equipamentos no interior das infraestruturas já existentes, prevê-se um ligeiro aumento no quantitativo 

de resíduos produzidos. Por outro lado, a produção de resíduos, particularmente de resíduos 

perigosos, acarreta riscos de contaminação do solo e do meio hídrico. Atendendo ao tipo e quantidade 

de resíduos associados à fase de construção, bem como aos procedimentos previstos para a sua 

gestão, considera-se que estes impactes são negativos, temporários, directos, reversíveis e pouco 

significativos. 

Durante a fase de exploração identifica-se como impacte ambiental resultante do projecto um 

aumento dos resíduos produzidos na ordem dos 8%, sem que se preveja a produção de resíduos de 

diferente tipo dos actualmente gerados pela unidade industrial. Uma vez que a percentagem de 

resíduos perigosos resultante do funcionamento da unidade é significativa (cerca de 30% do total), 

considera-se que este impacte ambiental é negativo, permanente, directo, reversível e significativo. 

Outro impacte ambiental que resulta da fase de exploração é a possibilidade de contaminação do 

meio natural em resultado das actividades de armazenamento e transporte de resíduos no interior e 

exterior da unidade industrial. Actualmente, a PROCTER & GAMBLE PORTO dispõe de várias áreas 

de armazenamento de resíduos com condições ambientalmente adequadas para o armazenamento 

temporário de resíduos, consoante a sua tipologia. Todos os resíduos considerados perigosos são 

armazenados em zonas cobertas, impermeabilizadas e dotadas de sistema de contenção. Os 

restantes resíduos são distribuídos por dois parques, ambos localizados no exterior, um dos quais é 

coberto. No que se refere à possibilidade de contaminação do meio natural por uma gestão 

inadequada dos resíduos por parte das entidades transportadoras e gestoras, no cumprimento da 

legislação aplicável, só são envolvidas no processo entidades gestoras licenciadas. A PROCTER & 

GAMBLE PORTO implementou um procedimento específico para assegurar a correcta gestão dos 

resíduos gerados pelo estabelecimento, incluindo a sua recolha selectiva e o seu transporte e 

encaminhamento. Assim, considera-se que este impacte ambiental é positivo, permanente, directo, 

reversível e pouco significativo, prevendo-se que possa ser significativo apenas em caso de 

acidente/emergência, situação que se antecipa como pouco provável uma vez que a empresa dispõe 

de um plano de prevenção e gestão de emergências. 

5.1.12.2 MEDIDAS DE MITIGAÇÃO 

De forma a minimizar os impactes associados à fase de construção e exploração da instalação, 

deverão ser mantidos os procedimentos e metodologias presentemente adoptados com vista a 

garantir o cumprimento da legislação em vigor neste domínio e a protecção do meio natural, o qual se 

considera adequado. Destacam-se, entre outras, as seguintes medidas: 
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− manter a recolha selectiva de todos os resíduos produzidos, codificando-os de acordo com o 

código LER estabelecido pela Portaria n.º 209/2004, de 3 de Março; 

− assegurar o bom estado das zonas de armazenamento de resíduos gerados, mantendo as 

condições específicas para o efeito, incluindo cobertura, impermeabilização e, nos casos dos 

resíduos passíveis de derrame, sistema de contenção de derrames; 

− assegurar o bom funcionamento do plano de prevenção e gestão de emergências; 

− entregar os resíduos gerados a operadores licenciados para a sua gestão, privilegiando, sempre 

que técnica e economicamente viável, a sua valorização face à sua eliminação; 

− controlar as condições de segurança de transporte dos resíduos enviados para o exterior, 

nomeadamente através da selecção de transportadores autorizados e da utilização da respectiva 

Guia de Acompanhamento de Resíduos. 

− reforçar a sensibilização dos seus trabalhadores para a adopção de boas práticas de trabalho; 

− desenvolver as acções necessárias ao acompanhamento dos desenvolvimentos tecnológicos na 

sua área de actividade, privilegiando sempre a implementação de tecnologias mais limpas, bem 

como a selecção de matérias-primas e auxiliares menos perigosas, desde que técnica e 

economicamente viável. 

5.2 IMPACTES CUMULATIVOS 

Os impactes cumulativos são aqueles que resultam da presença de outros projectos, sejam estes 

passados, presentes ou futuros, incluindo os projectos complementares ou subsidiários, e que se 

podem adicionar aos resultantes do projecto em estudo. 

O principal projecto, cujos impactes ambientais se adicionam ao do projecto em estudo, é a própria 

unidade industrial PROCTER & GAMBLE PORTO, já existente, e que será ampliada. Este projecto foi 

sempre tido em conta na avaliação de impactes ambientais apresentada. 

Os restantes projectos com impactes ambientais que se relacionam com os do projecto em estudo 

são as unidades industriais e comerciais existentes na envolvente da PROCTER & GAMBLE PORTO, 

bem como as que se venham a implantar. Estes projectos apresentam à partida impactes ambientais 

qualitativamente semelhantes aos da ampliação em estudo. No entanto, não é conhecida na 

envolvente da PROCTER & GAMBLE PORTO nenhuma unidade que, pela sua dimensão ou 

actividade, represente impactes ambientais que possam afectar de modo significativo os identificados 

anteriormente. 
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6 MONITORIZAÇÃO 

O Plano de Monitorização previsto permitirá, por um lado, verificar o cumprimento dos requisitos 

legais associados aos factores ambientais avaliados e, por outro lado, a validação dos impactes 

ambientais previstos e das medidas de mitigação propostas. 

São contemplados os factores ambientais Hidrogeologia, Recursos Hídricos de Superfície, Qualidade 

do Ar, Ambiente Sonoro e Resíduos. Não se justifica a apresentação e aplicação de um plano de 

monitorização para os factores ambientais Geologia e Geomorfologia, Solos, Componente Ecológica, 

Paisagem, Património Arquitectónico e Arqueológico, Socio-Economia e Ordenamento do Território. 

6.1 HIDROGEOLOGIA 

Relativamente ao factor ambiental Hidrogeologia sugere-se a adopção do seguinte plano de 

monitorização a seguir descrito. 

i) Pontos de amostragem: 

Atendendo ao projecto em análise, os pontos de amostragem devem corresponder a poços e furos 

constantes no inventário hidrogeológico, sendo estes pertença da PROCTER & GAMBLE. Posto isto, 

para se efectivar o acompanhamento do estado do aquífero, deverão ser monitorizados os seguintes 

pontos de água: Poço 1, Poço 2 e Furo 1. 

ii) Frequência da Amostragem e Parâmetros a Monitorizar 

Na fase de construção propõe-se a realização de duas campanhas, uma a realizar imediatamente 

antes do arranque dos trabalhos e outra aquando da sua conclusão. 

Na fase de exploração propõe-se a realização de uma campanha anual de monitorização, a realizar 

no mês de Setembro. 

Os parâmetros a monitorizar serão: 

− os concordantes com o controlo de rotina 1 e controlo de rotina 2 (CR1 + CR2), definidos no 

Anexo II do Decreto-Lei nº 306/2007, de 27 de Agosto; 

− temperatura da água; 

− sólidos dissolvidos totais (SDT); 

− nível freático; 

− caudal. 

Para uma melhor caracterização, na campanha de monitorização de Setembro, deverão ainda ser 

monitorizados os seguintes parâmetros: cloretos; sulfatos; hidrogenocarbonatos; catião cálcio; catião 

magnésio; catião potássio e catião sódio. 
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iii) Critérios de avaliação 

Os critérios de avaliação serão os constantes no Anexo II do Decreto-Lei nº 306/2007, de 27 de 

Agosto, salvo ocorrendo publicação mais recente de decretos reguladores que substituam os 

anteriores. 

iv) Métodos de Análise 

Os métodos de análise a empregar na avaliação dos parâmetros a monitorizar, referidos em ii), são os 

constantes no Anexo IV do Decreto-Lei nº 306/2007, de 27 de Agosto. 

A Tabela 35 e a Tabela 36 sintetizam as características do programa de monitorização do factor 

ambiental Hidrogeologia. 

Tabela 35 - Monitorização da Hidrogeologia durante a fase de construção 

Local (1) Parâmetro 
Periodicidade de 

monitorização 
Métodos 

Critérios de 
avaliação dos 

resultados 

CR1 

CR2 

pH 

Temperatura 

Condutividade 

SDT 

Cloretos 

Sulfatos 

Hidrogenocarbonatos 

Catião cálcio 

Catião magnésio 

Catião Potássio 

Catião Sódio 

Uma campanha no início 
da fase de construção e 

outra no final 

Os constantes no 
Anexo IV do 

Decreto-Lei nº 
306/2007, de 27 de 

Agosto 

Anexo II do Decreto-
Lei nº 306/2007, de 

27 de Agosto  

Caudal extraído Mensal 

Leitura dos 
contadores 

existentes à saída 
das captações 

Limites 
estabelecidos nas 

licenças das 
captações 

Poço 1 

Poço 2  

Furo 1 

Nível freático Mensal Sonda de nível - 

(1) A localização dos pontos seleccionados para integrarem o Plano de Monitorização é apresentada no Anexo 
T (o ponto 1 corresponde ao Poço 1; o ponto 2 corresponde ao Poço 2 e o Ponto 3 corresponde ao Furo 1). 
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Tabela 36 - Monitorização da Hidrogeologia durante a fase de exploração 

Local (1) Parâmetro 
Periodicidade de 
monitorização (2) 

Métodos 
Critérios de 

avaliação dos 
resultados 

Controlo de Rotina 1 

Controlo de Rotina 2 

pH 

Temperatura 

Condutividade 

Sólidos Dissolvidos 
Totais 

Cloretos 

Sulfatos 

Hidrogenocarbonatos 

Catião cálcio 

Catião magnésio 

Catião Potássio 

Catião Sódio 

Anual (Setembro) 

Os constantes no 
Anexo IV do Decreto-
Lei nº 306/2007, de 

27 de Agosto 
(quando aplicável) 

Anexo II do Decreto-
Lei nº 306/2007, de 

27 de Agosto 
(quando aplicável 

Caudal extraído Mensal 

Leitura dos 
contadores existentes 

à saída das 
captações 

Limites 
estabelecidos nas 

licenças das 
captações 

PA-1 

PA-2 

PA-3 

Nível freático Mensal Sonda de nível - 

(1) A localização dos pontos seleccionados para integrarem o Plano de Monitorização é apresentada no Anexo 
T (o ponto 1 corresponde ao Poço 1; o ponto 2 corresponde ao Poço 2 e o Ponto 3 corresponde ao Furo 1). 

(2) Dados relativos aos dois primeiros anos de exploração. Ao fim destes dois primeiros anos, as campanhas 
poderão passar a anuais. 

 

As análises das amostras deverão ser realizadas, preferencialmente, em laboratório acreditado. 

Os dados recolhidos serão alvo de uma análise crítica de forma a identificar alterações aos valores de 

referência. Caso isso se verifique, serão investigadas as respectivas causas e adoptadas as medidas 

correctivas necessárias, prática já prevista no âmbito do SGA implementado.  

6.2 RECURSOS HÍDRICOS DE SUPERFÍCIE 

Ao nível deste factor ambiental será mantido o programa de monitorização existente, sumariado na 

Tabela 37. 
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Tabela 37 – Programa de monitorização do factor ambiental Recursos Hídricos de Superfície 

Local a monitorizar 
Parâmetros a 
monitorizar 

Periodicidade de 
monitorização 

Métodos Critérios 

Contador de ligação 
à rede pública 

Volume de água 
consumido Mensal - - 

pH , CBO5, CQO, 

SST e cloro residual 

livre 
Trimestral 

Os previstos pelo 
Decreto Lei n.º 
236/98 (Anexo 

XVIII) ou 
equivalentes 

Regulamento do 
Sistema de 
Drenagem e 

Tratamento de 
Águas Residuais do 

concelho de 
Matosinhos 

Efluente 
descarregado para o 

colector municipal 

Caudal Mensal - - 

 

Os dados recolhidos serão alvo de uma análise crítica de forma a identificar alterações aos valores de 

referência. Caso isso se verifique, deverão ser investigadas as respectivas causas e adoptadas as 

medidas correctivas necessárias. As análises das amostras de águas residuais serão realizadas, 

preferencialmente, em laboratório acreditado. 

6.3 CLIMA E QUALIDADE DO AR 

A PROCTER & GAMBLE PORTO deverá proceder à caracterização da fonte fixa de emissão que 

estará associada ao novo filtro de STPP pelo menos uma vez. Tendo por base os resultados obtidos, 

nomeadamente no que se refere aos caudais mássicos emitidos, de acordo com o Decreto-Lei n.º 

78/2004, de 3 de Abril e a Portaria n.º 80/2006, de 23 de Janeiro, e tendo em conta o tempo de 

funcionamento da referida exaustão, o qual previsivelmente será inferior a 500 h/ano, a PROCTER & 

GAMBLE PORTO poderá solicitar à CCDR-N a isenção da monitorização desta fonte. 

A monitorização deverá ser realizada por laboratório acreditado e o respectivo relatório deverá ser 

enviado à autoridade competente (CCDR-N) no prazo de 60 dias após a realização das medições e 

deverá estar de acordo com o estipulado no Anexo II do Decreto-Lei n.º 78/2004. 

A PROCTER & GAMBLE PORTO deverá ainda manter actualizado um registo indicando a quantidade 

de cada gás fluorado com efeito de estufa que esteja instalada, a quantidade de cada gás fluorado 

com efeito de estufa que tenha recuperado para efeito de recarga e a quantidade de cada gás 

fluorado com efeito de estufa que tenha recuperado para efeito de regeneração e destruição. Estes 

dados devem ser comunicados à Agência Portuguesa do Ambiente, através do preenchimento de 

dados no Sistema Integrado de Registo da Agência Portuguesa do Ambiente (SIRAPA) ou, enquanto 

esta opção não estiver disponível, do envio do modelo disponibilizado para o efeito no sítio da internet 

da APA. 
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6.4 AMBIENTE SONORO 

Relativamente ao factor ambiental Ambiente Sonoro sugere-se a adopção do plano de monitorização 

a seguir descrito: 

i) Pontos e periodicidade da monitorização 

Dada a circunstância de prospetiva de afetação acústica devido à laboração da PROCTER & 

GAMBLE PORTO, nos receptores existentes na proximidade, recomenda-se a monitorização, pelo 

menos, dos receptores R1a, R2b, R2c e R4c. Pelo menos, em R1a a monitorização deverá ser no 

interior da habitação. 

Recomenda-se medições com periodicidade quinquenal. Contudo, esta periodicidade deverá ser 

ajustada em função dos resultados e informação obtidos ao longo da monitorização, e direcionar-se 

para os períodos, fases e pontos com maior probabilidade de afetação acústica, tendo em conta o 

seguinte: 

- caso exista incumprimento deverá ser equacionada a implementação de Medidas de 

Minimização e a realização de uma nova campanha após a concretização das medidas; 

- caso ocorra cumprimento perto dos valores limite deverá ser equacionada uma periodicidade 

não superior à prevista para a variação mensurável das variáveis com influência na emissão 

sonora; 

- caso ocorra cumprimento de forma cabal, poderá ser equacionada uma periodicidade mais 

alargada ou mesmo a desnecessidade de novas campanhas; 

- caso ocorram modificações significativas das características de emissão, propagação ou 

recepção sonora, deverá ser revisto o plano de monitorização; 

- caso existam reclamações, deverão ser efectuadas medições junto aos receptores 

reclamantes. 

ii) Parâmetros a caracterizar 

Para a realização do plano de monitorização proposto, dever-se-ão caracterizar os seguintes 

parâmetros, sem prejuízo de outros que se verifiquem necessários: 

• Nível Sonoro Contínuo Equivalente, Ponderado A (LAeq,T); 

• Nível de Avaliação (LAr); 

Uma vez que um dos objectivos fundamentais do plano de monitorização é o conhecimento dos 

efeitos reais da PROCTER & GAMBLE PORTO nas populações, deverão também, sempre que 

possível, efetuar-se auscultações às pessoas que residam ou permaneçam em locais susceptíveis de 

serem afetados acusticamente. 

 



AMPLIAÇÃO DA PROCTER & GAMBLE PORTO 
ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL  

Relatório Síntese  

 

 145 

iii) Métodos e equipamentos 

A obtenção dos parâmetros referidos no capítulo anterior deverá ser efectuada mediante sonómetro 

integrador de Classe 1, de modelo aprovado pelo Instituto Português da Qualidade e objecto de 

verificação periódica em laboratório acreditado para o efeito, e/ou mediante os equipamentos 

complementares necessários ao cabal cumprimento do estabelecido na normalização ou legislação 

aplicável, nomeadamente: 

- Decreto-Lei n.º 9/2007, de17 de Janeiro; 

- NP ISO 1996, de 2011 (Partes 1 e 2); 

- Improved Methods for the Assessment of the Generic Impact of Noise in the Environment 

(IMAGINE) – Determination of Lden and Lnight using measurements; 2006; 

- ISO/TS 15666, de 2003; 

- NP 1730-1, NP 1730-2 e NP 1730-3 de 1996; 

- Circular n.º 2/2007 – Critérios de acreditação transitórios relativos a representatividade das 

amostragens de acordo com o Decreto-Lei nº 9/2007”, publicada pelo Instituto Português de 

Acreditação; 

- Notas Técnicas para Relatórios de Monitorização de Ruído – Fase de Obra e Fase de 

Exploração, publicado pela APA em Novembro de 2009. 

O LAeq,T deverá corresponder, ao período diurno, ao período entardecer e ao período noturno. Deverá 

também ser calculado o parâmetro Lden (de notar que esta necessidade deverá ser devidamente 

aferida em função do efetivo horário de funcionamento das fontes de ruído afetas ao projecto). 

O programa de medições e os períodos de amostragens, em cada campanha, deverão ser os 

suficientes ao cumprimento inequívoco do estabelecido na normalização e legislação aplicáveis. 

iv)  Critérios de avaliação dos resultados 

Os resultados das medições acústicas in situ deverão ser analisados no sentido do cumprimento ou 

incumprimento dos requisitos legais aplicáveis, nomeadamente os estabelecidos no Decreto-Lei n.º 

9/2007, de17 de Janeiro. 

Caso exista incumprimento deverão ser equacionadas medidas adicionais de redução de ruído e 

deverá ser revisto o plano de monitorização. 

Uma vez que os requisitos legais dependem da classificação acústica oficial dos locais, deverá ser 

analisada ao longo do tempo a classificação acústica oficial dos receptores sensíveis afectados e 

ajustado o plano de monitorização em conformidade. 
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v)  Tratamento dos dados 

O tratamento dos dados deverá ser efetuado de forma rigorosa e explícita, tendo por base a 

normalização aplicável, para que se obtenham resultados credíveis e correlacionáveis com as 

características intrínsecas e extrínsecas que se pretendem observar. Para além do referido, o 

tratamento dos dados deverá permitir tirar conclusões sustentadas e despoletar, fundamentadamente 

e se necessário, procedimentos correctivos e/ou complementares adequados. Nestas circunstâncias, 

as medições e o tratamento dos dados, assim como as eventuais revisões do plano de monitorização, 

deverão ser efetuados por técnicos de acústica habilitados para o efeito. 

6.5 RESÍDUOS 

Para a monitorização dos resíduos, a PROCTER & GAMBLE PORTO irá manter actualizado um 

registo da quantidade e tipo de resíduos recolhidos, armazenados, transportados, valorizados ou 

eliminados, bem como da respectiva origem e destino, com identificação da operação efectuada, 

conforme estipula a legislação em vigor. Este registo será avaliado anualmente e, de acordo com a 

evolução da quantidade e tipo de resíduos gerados, poderão ser implementadas medidas adicionais 

às sugeridas no sentido de minimizar os impactes ambientais detectados. 

De notar ainda a monitorização e comunicação anual obrigatórias, ao abrigo da legislação em vigor, 

nomeadamente o preenchimento anual do SIRAPA. 

6.6 RELATÓRIOS DE MONITORIZAÇÃO 

Prevê-se a elaboração de Relatórios de Monitorização (RM) de acordo com a estrutura proposta na 

Portaria n.º 330/2001, de 2 de Abril, os quais deverão incluir: 

− os resultados dos Programas de Monitorização, efectuados de acordo com o definido na 

Secção 6.1 a 6.4; 

− uma discussão dos resultados obtidos, tendo em consideração os resultados esperados e, 

quando aplicável, as medidas de gestão ambiental adoptadas; 

− alterações ao Programa de Monitorização previsto e sua justificação, quando necessário. 

Os RM serão elaborados com periodicidade anual, tendo como destinatário a CCDR-N. Estes 

relatórios serão independentes das informações enviadas a entidades competentes no âmbito da 

legislação ambiental em vigor, nomeadamente o envio à CCDR-N do resultado do auto-controlo das 

emissões gasosas provenientes das fontes fixas e o preenchimento do SIRAPA. 
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7 LACUNAS TÉCNICAS E DE CONHECIMENTO 

Na elaboração deste EIA identificaram-se as lacunas técnicas e de conhecimento que a seguir se 

descrevem, as quais foram referidas nos respectivos factores ambientais. 

No que se refere à componente ecológica é de notar que para algumas espécies vegetais apenas foi 

possível a identificação até ao género; tal ficou a dever-se à ausência de caracteres anatómicos e 

morfológicos necessários à sua identificação, em virtude do seu estado fenológico aquando da 

realização das identificações (Abril de 2012). Por outro lado, a listagem de espécies de flora poderá 

estar incompleta devido ao facto do trabalho de campo apenas ter decorrido no mês de Abril e não 

abarcar um ciclo anual completo. Finalmente, é de referir que não foram realizados estudos 

específicos direccionados para os quirópteros e invertebrados. 

Ao nível do ordenamento do território, embora o PDM de Matosinhos se encontre na fase de revisão, 

não foi possível obter a proposta da futura planta de zonamento, uma vez que, à data do presente 

estudo, esta se encontrava ainda em desenvolvimento pela CMM. 

Nos restantes factores ambientais avaliados não foram identificadas lacunas técnicas e de 

conhecimento relevantes. 
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8 SÍNTESE E CONCLUSÕES 

A PROCTER & GAMBLE PORTO é uma unidade industrial dedicada à produção de lixívia, localizada 

em Guifões, concelho de Matosinhos, distrito do Porto. A PROCTER & GAMBLE PORTO nasceu 

através da aquisição pelo grupo PROCTER & GAMBLE, em 1989, da empresa Neoblanc, Produtos de 

Higiene e Limpeza, Lda, a qual contava com uma fábrica que se encontrava em laboração há 14 anos, 

ou seja, desde 1975. 

Com uma capacidade de produção instalada de 40.000 t/ano, a PROCTER & GAMBLE PORTO 

pretende realizar uma ampliação de modo a aumentar a capacidade de produção para cerca de 

50.000 t/ano. A ampliação consiste genericamente na instalação de alguns equipamentos novos 

dentro dos edifícios já construídos, a qual implicará algumas alterações do layout actual e um 

aumento da potência do posto de transformação. 

O presente estudo tem como objectivo identificar e avaliar os impactes ambientais decorrentes da 

referida ampliação, bem como identificar as medidas que deverão ser implementadas de modo a 

evitar, reduzir ou compensar os impactes negativos e potenciar impactes positivos. Uma vez que se 

considera que os impactes ambientais decorrentes da ampliação não devem ser dissociados dos 

resultantes da actual unidade industrial, a avaliação realizada foi efectuada considerando a PROCTER 

& GAMBLE PORTO como um todo, embora distinguindo o que corresponde à situação actual e à 

ampliação. 

Na fase de construção, dado que as alterações a realizar são reduzidas, os impactes identificados 

consistem essencialmente em ligeiros acréscimos dos níveis actuais de consumo de água, emissão 

de águas residuais, emissão de poluentes para a atmosfera, produção de resíduos e emissão de 

ruído, assim como na possibilidade de contaminação dos solos e recursos hídricos por substâncias 

poluentea e de afectação da qualidade de vida da população residente nas habitações localizadas na 

envolvente da instalação, considerando-se genericamente pouco significativos. De uma forma global, 

estes impactes poderão ser evitados e minimizados pelo cumprimento de um conjunto de boas 

práticas de gestão ambiental que se encontram em linha com os procedimentos e metodologias de 

ambiente e segurança já adoptados pela instalação. 

Ao nível da exploração, identificaram-se como impactes ambientais negativos mais relevantes o 

consumo de recursos hídricos e a emissão de ruído. Como impactes positivos identificou-se a 

dinamização da economia local e o aumento dos postos de trabalho. Nos restantes factores 

ambientais estudados identificaram-se maioritariamente impactes ambientais inexistentes ou pouco 

significativos. 

As medidas de mitigação identificadas referem-se, na sua maioria, a medidas já implementadas pela 

PROCTER & GAMBLE PORTO decorrentes do seu sistema de gestão ambiental. É de salientar que a 

empresa tem desenvolvido um elevado esforço técnico e económico com vista à melhoria do seu 

desempenho ambiental, dispondo já de um conjunto bastante alargado de técnicas e procedimentos 
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ao melhor nível. No entanto, dada a persistência e relevância de alguns impactes, considera-se 

fundamental a implementação de um conjunto de medidas de minimização adicionais, nomeadamente 

a implementação de um programa de verificação periódica dos sistemas de tubagens, depósitos e 

torneiras de abastecimento, a selagem das caixas de acesso às águas pluviais existentes dentro da 

área de armazenamento de produto final, a regularização da altura das chaminés e a implementação 

de medidas de redução dos níveis de ruído emitido para o exterior. Deve garantir-se ainda o 

alargamento das práticas ambientais existentes na PROCTER & GAMBLE PORTO às actividades 

contempladas na ampliação. 

No sentido de monitorizar os principais impactes previstos, bem como a eficácia das medidas de 

mitigação, foi proposto um programa de monitorização ambiental abrangendo, essencialmente, a 

hidrogeologia, no que se refere ao consumo e qualidade da água subterrânea, os recursos hídricos de 

superfície, com o controlo do consumo de água e da quantidade e qualidade da água descarregada 

para o colector municipal, a qualidade do ar, com a monitorização das emissões gasosas e o contolo 

das quantidades de gases fluorados instalados e recuperados para recarga, regeneração ou 

destruição, e ainda o ambiente sonoro, com a monitorização do ruído ambiental e os resíduos, no que 

se refere aos registos do processo de gestão dos mesmos. 

Em síntese, com a implementação das medidas de mitigação propostas não se identificam impactes 

ambientais que inviabilizem o projecto de ampliação da PROCTER & GAMBLE PORTO. 
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ANEXO A PARECER DA CCDR-N RELATIVO À REALIZAÇÃO DO EIA 
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ANEXO B  LOCALIZAÇÃO DA ÁREA EM ESTUDO SOBRE CARTA MILITAR 

 

 

 

Tema Base: Carta Topográfica Militar na escala original de 1/25000, extracto das Folhas 110 – Maia e 122 – Porto, IGeoE 

 

Localização da área em estudo 
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ANEXO C  PLANTAS DE ARQUITECTURA, CORTES E ALÇADOS 
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ANEXO E  CARACTERÍSTICAS DOS TANQUES DE PRODUTOS QUÍMICOS 

 



Processo de produção de lixívia 

 

Discussão de segurança 

 

Os ingredientes principais, nomeadamente, hipoclorito de sódio, soda cáustica, carbonato de 

sódio e água e ainda o cloreto de cálcio são adicionados aos tanques T-10 e T-11 (para as 

variantes denso perfumadas também é adicionada a solução de cloreto de sódio). No tanque T-12 

é adicionado manualmente dicalite, de modo a facilitar a filtração. A mistura é homogeneizada 

com uso de ar comprimido, sendo posteriormente filtrada (F-01) e armazenada nos tanques T-15, 

T-16 ou T-17. O STPP é injectado na linha, durante a transferência da lixívia do filtro para os 

tanques de armazenamento. Destes tanques, a lixívia é transferida para o CLP ou directamente 

para o enchimento, através das bombas P-008, P-009 ou P-047. 

 

Mistura 

A mistura dos ingredientes principais é efectuada nos tanques T-10 e T-11. 

Estes tanques são idênticos e têm uma MAP de 0,015 bar e uma MAV de 0,003 bar. 

Contra o sobre-enchimento, os tanques estão equipados com overflows DN110 711 e 712. No 

entanto, estes overflows não têm capacidade para escoar o excesso, no caso de todos os fluxos in 

ocorrerem simultaneamente. Como medida de recurso, a tampa da entrada de homem no topo do 

tanque 885 e 888 é mantida destrancada para providenciar a capacidade de escoamento 

suplementar necessária. O controlo de utilização de matérias-primas é bastante rígido, havendo, 

por isso, controlo operacional das quantidades adicionadas aos tanques. Este derrame é contido 

no dique 757. 

Estão também equipados com um respiro comum DN160 710, que providencia protecção 

adequada contra os riscos de vácuo, criados pelos fluxos out (Drenos + P-005). No caso dos 

riscos de sobre-pressão criados pelos fluxos in (P-002 + P-004 + P-005 + P-008 ou P-009 + P-

016 + P-017 + P-022) e pelo ar comprimido que é injectado nos tanques para promover a 

mistura, a protecção é suficiente. Apesar de os vents destes tanques se encontrarem ligados, a 

injecção de ar não é feita simultaneamente nos dois tanques, não havendo o risco de redução da 

capacidade real do vent para cada tanque. 



Adição de Cloreto de Sódio ao T-10 ou T-11 

O cloreto de sódio é recebido no processo em cubitainers, sendo transferido para o tanque T-24 

através da bomba P-058 (12 m3/h). Do tanque T-24 vai para o T-10 ou T-11 através da bomba P-

016 (20 m3/h). O Tanque T-24 está equipado com um respiro DN160 734, que providencia 

protecção adequada contra os riscos de vácuo, criados pelo fluxo out (P-016), e contra os riscos 

de sobre-pressão criados pelo fluxo in (P-058). Como medida de recurso, a tampa da entrada de 

homem no topo dos tanques, 1010, é mantida destrancada para providenciar capacidade de 

escoamento em caso de overflow. 

 

Filtração 

A dicalite é adicionada manualmente e dissolvida no tanque T-12. Esta mistura é recirculada 

entre o tanque T-12 e o filtro, de modo a impregnar as telas do mesmo e tornar a filtração mais 

eficiente. 

O tanque T-12 é construído em PEAD e tem como MAP e MAV conservativas, respectivamente, 

0.015 e 0,003 bar. O tanque T-12 está equipado com um respiro DN160 710, que se une com o 

de T-10 e T-11, que providencia protecção adequada contra os riscos de vácuo, criados pelos 

fluxos out (Dreno + P-005), e contra os riscos de sobre-pressão criados pelo fluxo in (P-005). 

Contra o sobre-enchimento, o tanque está equipado com um overflow DN110 713. Este overflow 

não tem capacidade para escoar o excesso proveniente de P-004 e P-005. Usa-se a entrada 

homem topo aberta como medida de recurso 871. Este derrame é contido no dique 757. 

 

Uma vez terminada a recirculação, o produto é submetido à filtração, no filtro (F-01). O produto 

é bombeado através da bomba P-005, com capacidade máxima de 50m
3
/h. Esta bomba tem uma 

MAP de 5 bar. O filtro tem uma MAP de 7 bar, pelo que está adequadamente protegido contra o 

risco de sobrepressão. 

As lamas resultantes da filtração são enviadas para um decantador, T-13. Este tanque é de topo 

solto, pelo que não tem valores de MAP e MAV.  

As lamas são transferidas para o compactador de lamas (filtro de prensa F-02), pela bomba P-

007, com capacidade máxima de 12 m
3
/h e MAP de 7 bar. O líquido resultante da decantação é 

enviado para o tanque T-09, utilizado para armazenamento de água de reciclo. Esta transferência 

é efectuada pela bomba P-006 (MAP = 7 bar), a 3 m
3
/h. 



 

Produção de lixívia tradicional 

O filtrado destinado a produzir lixívia tradicional é enviado para os tanques T-15, T-16 ou T-17. 

Todos os tanques são construídos em FRP e têm como MAP e MAV, respectivamente, 0,015 e 

0,003 bar. Durante a transferência, procede-se à adição de STPP proveniente de T-29, num 

misturador estático, através das bombas P-045 ou P-046, a 0,5m
3
/h. 

Estão equipados com respiros DN160, respectivamente 708, 706 e 702, que providenciam 

protecção adequada contra os riscos de vácuo, criados pelos fluxos out, e contra os riscos de 

sobre-pressão criados pelos fluxos in. Os tanques estão ainda equipados com overflows DN110, 

respectivamente 709, 707 e 703, que não têm capacidade para escoar o excesso, no caso de 

todos os fluxos in ocorrerem simultaneamente. Como medida de recurso, a tampa da entrada de 

homem no topo dos tanques, respectivamente 937, 969 e 939, é mantida destrancada para 

providenciar a capacidade de escoamento suplementar necessária. Estes derrames são contidos 

no dique 757. 

O produto final é transferido para as linhas de enchimento pelas bombas P-008 ou P-009 (T-15), 

a 15 m3/h, com uma MAP de 5 bar e P-047 (T-17) a 55 m3/h, com uma MAP de 10 bar.  

 

Produção de lixívia perfumada (Frescura do Campo) 

O filtrado destinado a produzir lixívia perfumada é enviado para o tanque T-15 ou T-16, 

construídos em FRP e tendo como MAP e MAV, respectivamente, 0,015 e 0,003 bar. Durante a 

transferência, procede-se à adição de STPP proveniente de T-29, num misturador estático, 

através das bombas P-045 ou P-046, a 0,5m
3
/h. 

Estão equipados com um respiro DN160, 708 e 706, que providenciam protecção adequada 

contra os riscos de vácuo, criados pelos fluxos out, e contra os riscos de sobre-pressão criados 

pelos fluxos in. Os tanques estão ainda equipados com um overflow DN110, 709 e 707, que não 

tem capacidade para escoar o excesso, no caso de todos os fluxos in ocorrerem simultaneamente. 

Como medida de recurso, a tampa da entrada de homem no topo do tanque, 937 e 969, é mantida 

destrancada para providenciar a capacidade de escoamento suplementar necessária. Este derrame 

é contido no dique 757. 

O produto filtrado é depois transferido para o CLP pela bomba P-009, a 15 m
3
/h. O produto final 

é transferido para as linhas de enchimento através da bomba P-012. 



Processo de produção de lixívia 

Lista de peças de equipamento 
 

Index Descrição 
Material/ 

Tipo 
MAP MAV Capacidade Potência 

P-004 Bomba de transferência 

de água 
Centrífuga 5 bar - 40 m

3
/h 11kW 

P-005 Bomba de filtração Centrífuga 5 bar - 50 m
3
/h 5,5kW 

P-006 Bomba de transferência 

de “sobrenadante” 
Pneumática 7 bar - 3 m3/h 5,5kW 

P-007 Bomba de transferência 

de lamas 
Pneumática 7 bar - 12 m

3
/h - 

P-008 Bomba de transferência 

de lixívia 
Centrífuga 5 bar - 25 m

3
/h - 

P-009 Bomba de transferência 

de lixívia 
Centrífuga 5 bar - 25 m

3
/h 4kW 

P-016 Bomba de transferência 

de cloreto de sódio para 

T-10 e T-11 

Centrífuga 5 bar - 20 m
3
/h  

P-047 Bomba de transferência 

de lixívia 
Centrífuga 10 bar - 25 m

3
/h 4kW 

T-10 Tanque de mistura FRP 0,015 bar 0,003 bar 25 m
3
 - 

T-11 Tanque de mistura FRP  0,015 bar 0,003 bar 25 m
3
 - 

T-15 Tanque de produto base  FRP 0,015 bar 0,003 bar 25 m
3 - 

T-16 Tanque de produto base FRP 0,015 bar 0,003 bar 25 m
3 - 

T-17 Tanque de produto base FRP 0,015 bar 0,003 bar 25 m
3 - 

T-12 Filter aid PEAD 0,015 bar 0,003 bar 2 m
3
 - 

T-13 Tanque de decantação FRP 0,015 bar 0,003 bar 5 m
3
 - 

T-24 Tanque Buffer 

Solução salina 
FRP 0,015 bar 0,003 bar 1,5 m

3
 - 



Processo de produção de lixívia 

Lista de itens de segurança  
 

 

 

# do item Descrição 
Equipamento(s) protegido(s) 
e função 

Comentários 

702 Respiro 

Tanque T-17 

Providencia capacidade de 

alívio em vácuo e sobrepressão 

DN160 

703 Overflow 

Tanque T-17 

Providencia capacidade de 

alívio de sobre-enchimento 

DN110 

706 Respiro 

Tanque T-16 

Providencia capacidade de 

alívio em vácuo e sobrepressão 

DN160 

707 Overflow 

Tanque T-16 

Providencia capacidade de 

alívio de sobre-enchimento 

DN110 

708 Respiro 

Tanque T-15 

Providencia capacidade de 

alívio em vácuo e sobrepressão 

DN160 

709 Overflow 

Tanque T-15 

Providencia capacidade de 

alívio de sobre-enchimento 

DN110 

710 Respiro 

Tanques T-10, T-11 e T-12 

Providencia capacidade de 

alívio em vácuo e sobrepressão 

DN160 

711 Overflow 

Tanque T-10 

Providencia capacidade de 

alívio de sobre-enchimento 

DN110 

712 Overflow 

Tanque T-11 

Providencia capacidade de 

alívio de sobre-enchimento 

DN110 

713 Overflow 

Tanque T-12 

Providencia capacidade de 

alívio de sobre-enchimento 

DN110 

734 Respiro 

Tanque T-24 

Providencia capacidade de 

alívio em vácuo e sobrepressão 

DN160 

757 Dique 
Tanques processo. 

Contém derrames. 
- 

1160 Protecção de flanges 
Operador 

Contém derrames 
- 



885 Tampa Solta 

Tanque T-10 

Providencia capacidade de 

alívio em sobrepressão 

- 

888 Tampa Solta 

Tanque T-11 

Providencia capacidade de 

alívio em sobrepressão 

- 

871 Tampa Solta 

Tanque T-12 

Providencia capacidade de 

alívio em sobrepressão 

- 

937 Tampa Solta 

Tanque T-15 

Providencia capacidade de 

alívio em sobrepressão 

- 

969 Tampa Solta 

Tanque T-16 

Providencia capacidade de 

alívio em sobrepressão 

- 

939 Tampa Solta 

Tanque T-17 

Providencia capacidade de 

alívio em sobrepressão 

- 

1010 Tampa Solta 

Tanque T-24 

Providencia capacidade de 

alívio em sobrepressão 

- 

 



Processo de produção de lixívia 

Lista de interlocks  
 

 

 

# do item Descrição Localização Acção Set-point 

1154 

Electrical 

shutdown 

(PCM) 

Bomba P-005 Pára bomba 
Potência 

consumida 

1155 

Electrical 

shutdown 

(PCM) 

Bomba P-008 Pára bomba 
Potência 

consumida 

1156 

Electrical 

shutdown 

(PCM) 

Bomba P-009 Pára bomba 
Potência 

consumida 

1157 

Electrical 

shutdown 

(PCM) 

Bomba P-047 Pára bomba 
Potência 

consumida 

 

 

 

 



Processo de produção de lixívia 

Limitações Operacionais 
 

 

T-13 
- Antes de iniciar uma transferência, verificar a capacidade disponível no interior do tanque. 

 

 

P-007 

- Cumprir procedimento de funcionamento do filtro, com atenção aos procedimentos de abertura 

e fecho de válvulas. 

 

F-01 

- A pressão de filtração é mantida de forma a não ultrapassar os 2,5 bar. 

- Seguir procedimento 121 da portonet “Drenagem lavagem e preparação do filtro“.



 

Tarefas (LISTA DE TAREFAS PROCESSO PRODUTIVO) 

 

 

Tarefa 
(AST) 

Descrição Riscos 
envolvidos 

Gravidade Probabilidad
e 

Risco 

Inalação de 

cloro 

Ligeiramente 

grave 

Alta Risco 

Moderado 

Salpicos - 

Queimaduras de 

pele e olhos 

Ligeiramente 

grave 

Alta Risco 

Moderado P3 

Recolha e 

Análise de 

Amostra dos 

Tanques do 

Processo Queda ao 

mesmo nível 

Grave Baixa Risco 

Tolerável 

Inalação de 

cloro 

Ligeiramente 

grave 

Alta Risco 

Moderado 

Salpicos - 

Queimaduras de 

pele e olhos 

Ligeiramente 

grave 

Alta Risco 

Moderado 
P5 

Produção de 

Batch de 

Lixívia 

 
Visôr 

electrónico - 

radiação 

 

Ligeiramente 

grave 

Média Risco 

Tolerável 

Irritação dos 

olhos (poeiras) 

Ligeiramente 

grave 

Média Risco 

Tolerável 

Inalação de 

cloro 

Ligeiramente 

grave 

Alta Risco 

Moderado 
P6 

Filtração do 

Batch Visôr 

electrónico - 

radiação 

 

Ligeiramente 

grave 

Média Risco 

Tolerável 

P8 

Limpeza de 

derrames de 

lixívia STPP 

Soda 

Cáustica, 

perfume, 

detergente e 

Carbonato de 

sódio 

Salpicos - 

Queimaduras de 

pele e olhos 

Ligeiramente 

grave 
Alta 

Risco 

Moderado 

Manuseamento 

manual de 

cargas. Lesões 

lombares 

Grave Média 
Risco 

Moderado 
P19 

Colocação 

dos sacos de 

Dicalite e 

Cloreto de 

Cálcio na 

plataforma  Queda ao 

mesmo nível 

Grave Baixa Risco 

Tolerável 



 

Irritação da pele 
Ligeiramente 

grave 

Alta Risco 

Moderado 

Inalação de 

cloro 

Ligeiramente 

grave 

Alta Risco 

Moderado 

P25 

Limpeza de 

Tanques de 

Mistura/reciclo 

e produto final 

Queda ao 

mesmo nível 

 

Grave Baixa Risco 

Tolerável 

 

 

 



Hipoclorito de Sódio – Descarga, Armazenamento e Transferência 

 

Discussão de segurança 

O hipoclorito dá entrada na fábrica através de camiões cisterna, sendo transferido por bombagem 

(bomba P-001) para os tanques T-01, T-02 e T-03, onde é armazenado. Por intermédio da bomba 

P-002, o hipoclorito de sódio é doseado para o processo, nomeadamente, para os tanques T-10 e 

T-11. As flanges neste sistema estão protegidas contra derrames com o uso de flange guards 

1144. 

Alternativamente, em situações excepcionais, há a possibilidade de transferência por gravidade 

se o camião entrar no cais de contingência, na R. Cândido Reis.  

 

Descarga de hipoclorito de sódio 

O camião cisterna é colocado na área de descarga, protegida contra derrames por um dique 756 e 

imobilizado com cunhos 808. Antes de ser iniciada a descarga, a tampa superior do mesmo é 

aberta (Limitação operacional), para impedir a formação de vácuo na cisterna. (Ainda antes da 

descarga, a válvula das águas pluviais que se encontra na caixa de retenção da área é fechada e é 

aberta a válvula de reciclo (Limitação operacional)). O hipoclorito de sódio é transferido para os 

tanques de armazenamento T-01, T-02 e T-03 através da bomba P-001. Existe um sistema de 

reciclo de hipoclorito em caso de derrames. 

Nas situações excepcionais em que se use o cais externo para efectuar a descarga, a área de 

descarga está protegida por um dique 845. 

 

Armazenamento de hipoclorito de sódio 

Os tanques T-01, T-02 e T-03 são construídos em polietileno e têm como MAP e MAV, 

respectivamente 0,005 e 0,002 bar. Estão equipados com respiros DN 150 715, 716 e 717, no 

topo, assegurando a protecção adequada contra os riscos de vácuo, criados pelos fluxos out 

(Dreno + P-002), e contra os riscos de sobre-pressão criados pelos fluxos in. Contra o sobre-

enchimento, os tanques estão equipados com um alarme de nível alto 762, 763 e 764, na 

sequência do qual a bomba P-001 é parada automaticamente 1252 não sendo possível o arranque 

da bomba enquanto não for diminuído o nível no tanque inicial, nesse caso, o operador deve 



parar a descarga ou mudar o tanque destino da descarga (Limitação Operacional), e com 

overflows DN 110 719, 720 e 721. Um eventual derrame é contido no dique 758. 

 

Transferência de hipoclorito de sódio para o processo 

O produto é transferido para os tanques T-10 e T-11 pela bomba P-002, a 25m
3
/h. Esta bomba 

possui uma MAP de 3 bar e encontra-se protegida contra sobreaquecimento (com sensores de 

nível baixo) dos tanques T-01 (762), T-02 (763), T-03 (764) e PCM do motor da bomba P-002 

1146. 



Hipoclorito de Sódio – Descarga, Armazenamento e Transferência 

Lista de peças de equipamento 
 

 

 

Index Descrição 
Material/ 

Tipo 
MAP MAV Capacidade Potência 

T-01 
 
 

Tanque de 

armazenamento de 

hipoclorito 

PEAD 0,005 bar 0,002 bar 25 m
3
 n.a. 

T-02 
 
 

Tanque de 

armazenamento de 

hipoclorito 

PEAD 0,005 bar 0,002 bar 25 m
3
 n.a. 

T-03 
 
 

Tanque de 

armazenamento de 

hipoclorito 

PEAD 0,005 bar 0,002 bar 25 m
3
 n.a. 

P-001 

Bomba de transferência 

de hipoclorito do camião 

cisterna para os tanques 

Centrífuga 

(Magnética) 
5 bar - 50 m3/h 50kW 

P-002 
Bomba de transferência 

de hipoclorito 

Centrífuga 

(Magnética) 
2 bar - 25 m

3
/h 1,5kW 

Cisterna 
Transporte de 

hipoclorito para a fábrica 
 



Hipoclorito de Sódio – Descarga, Armazenamento e Transferência 

Lista de itens de segurança 
 

 

# do item Descrição 
Equipamento(s) protegido(s) 
e função 

Comentários 

715 Respiro 

Tanque T-01 

Providencia capacidade de 

alívio em vácuo e sobrepressão 

DN140 

716 Respiro 

Tanque T-02 

Providencia capacidade de 

alívio em vácuo e sobrepressão 

DN140 

717 Respiro 

Tanque T-03 

Providencia capacidade de 

alívio em vácuo e sobrepressão 

DN140 

719 Overflow 

Tanque T-01 

Controla derrames. Alivia 

sobre-enchimento.  

 

720 Overflow 

Tanque T-02 

Controla derrames. Alivia 

sobre-enchimento.  

 

721 Overflow 

Tanque T-03 

Controla derrames. Alivia 

sobre-enchimento.  

 

758 
Dique de 

armazenamento 

Bomba P-002, tanques T-01, 

T-02 e T-03. 

Contém derrames. 

 

762 
Alarme de nível 

alto/baixo 

Tanque T-01. 

Previne derrames 
 

763 
Alarme de nível 

alto/baixo 

Tanque T-02. 

Previne derrames 
 

764 
Alarme de nível 

alto/baixo 

Tanque T-03. 

Previne derrames 
 

808 Cunho 
Camião cisterna. Imobiliza 

camião durante a descarga. 
 

845 
Dique de descarga 

(cais externo) 

Tanque cisterna. 

Contém derrames. 
 

756 Dique de descarga 
Tanque cisterna. 

Contém derrames. 
 

1144 Protecção flanges 
Operador. 

Contém derrames 
 

 

 



Hipoclorito de Sódio – Descarga, Armazenamento e Transferência 

Lista de interlocks  
 

 

 

# do item Descrição Localização Acção Set-point 

1146 

Electrical 

shutdown 

(PCM) 

Bomba P-002 Pára bomba 
Potência 

consumida 

1252 

Electrical 

shutdown 

(PCM) 

Bomba P-001 Pára bomba 
Potência 

consumida 

 

 



Hipoclorito de Sódio – Descarga, Armazenamento e Transferência 

Limitações Operacionais 

 

 

Cisterna 

- Colocar cunhos nas rodas do camião, abrir tampa superior da cisterna (seguir procedimento de 

descarga (portonet doc. 117) e fechar válvula de águas pluviais antes de iniciar a descarga). 

- Usar sempre o Equipamento de Protecção Pessoal adequado. 

 

T-01; T-02; T-03 

- Antes de iniciar a descarga verificar se existe capacidade disponível nos tanques. 

- Parar descarga ou mudar de tanque destino da descarga quando o alarme de nível alto destes 

tanques tocar. 

 

Bomba P-001 

Controlo visual de abertura de válvula após bomba para regulação de caudal. 



 

Tarefas (LISTA DE TAREFAS PROCESSO PRODUTIVO) 

 

 

Tarefa 
(AST) 

Descrição Riscos 
envolvidos 

Gravidade Probabilidade Risco 

Visor 

electrónico – 

radiação 

Ligeiramente 

grave 

Média Risco 

Tolerável 

Queda ao 

mesmo nível – 

contusões 

Grave Baixa Risco 

Tolerável P2 
Descarga de 

hipoclorito 

Atropelamento 
Extremamente 

grave 

Baixa Risco 

Moderado 

Queda a níveis 

diferentes 

Grave Baixa Risco 

Tolerável 

Derrame – 

irritação de pele 

e olhos 

Ligeiramente 

grave 

Média Risco 

Tolerável 

Queda ao 

mesmo nível – 

contusões 

Grave Baixa Risco 

Tolerável 

P4 

Recolha de 

amostras de 

hipoclorito 

Inalação de 

cloro 

Ligeiramente 

grave 

Alta Risco 

Moderado 

Queda a níveis 

diferentes 

Grave Baixa Risco 

Tolerável 

Queda ao 

mesmo nível – 

contusões 

Grave Baixa Risco 

Tolerável 
P15 

Limpeza de 

fossa de 

hipoclorito 
Derrame – 

irritação de pele 

e olhos 

Ligeiramente 

grave 

Média Risco 

Tolerável 

Queda ao 

mesmo nível – 

contusões 

Grave Baixa Risco 

Tolerável 

P24 

Lavagem do 

tanque de 

hipoclorito. Queda a níveis 

diferentes 

Grave Baixa Risco 

Tolerável 
 

 

 



Acções a promover: 
 

 

Hipoclorito 

Flowsheet desactualizado 

Novos 

elementos 

Elementos 

inexistentes 

Referência 

inexistente 

(LM) 

Elemento 

danificado 

Referência 

existente 

mas não 

presente 

no terreno 

Sinalização 

de 

segurança 

inexistente 

Acções a promover Efectu

ada? 

Tubagem 

reciclo 

Hipo desde 

zona de 

descarga 

ao tanque 

de reciclo 

Válvula 

VE-101 
  

Bomba P-

002 
 

Inserir identificação Não 

Válvula 

VE-103, 

VE-104 e 

VE-105 

   

Respiros 

têm 

referência 

trocada 

com 

overflows 

 

Trocar no flowsheet Sim 

      

Cunhos deviam ter 

referência diferente dos 

cunhos da área de descarga 

do processo.  

Sim. 

Inseri

do 

808 

Válvulas 

VD-51 e 

VD-56 

     

Inserir no flowsheet Sim 

 

 



Hidróxido de Sódio (Soda Cáustica) – Descarga, Armazenamento e 

Transferência 

 

Discussão de segurança 

A soda cáustica chega à fabrica via camião cisterna, sendo descarregada e transferida para o 

tanque T-28 através da bomba P-003 a 20m
3
/h, onde é armazenada. Seguidamente, esta é 

doseada para os tanques T-10 e T-11 do processo através da bomba P-017. As flanges neste 

sistema estão protegidas contra derrames, com o uso de flange guards 1140. 

 

Descarga de soda cáustica 

O camião cisterna é colocado na área de descarga, protegida contra derrames por um dique 756. 

Antes de ser iniciada a descarga, a tampa superior é aberta (Limitação Operacional), para 

impedir a formação de vácuo dentro da cisterna e o camião é imobilizado com cunhos 808. A 

soda cáustica é transferida para o tanque de armazenamento T-28 através da bomba P-003 

(MAP= 2,6 bar) que possui PCM 1148. 

     

Armazenamento de soda cáustica 

O tanque T-28 é construído em FRP e tem como MAP e MAV, respectivamente, 0,015 e 0,003 

bar. Está equipado com um respiro DN150 856, que providencia protecção adequada contra os 

riscos de vácuo, criados pelos fluxos out (Dreno + P-017), e contra os riscos de sobrepressão 

criados pelos fluxos in (P-003). Contra o sobre enchimento o tanque está equipado com um nível 

alto 1036, com alarme que indica ao operador que deve parar a descarga (A bomba pára 

automaticamente). No caso de ocorrência de uma falha do sistema anterior, o tanque está ainda 

equipado com um overflow DN110 857, com capacidade para escoar o excesso de correntes de 

entrada. Este derrame é contido no dique 700.  

 

Transferência de soda cáustica para o processo 

O produto é transferido para os tanques T-10 e T-11 pela bomba P-017, a 5m
3
/h. Esta bomba 

possui uma MAP de 2,5 bar, estimada a partir do valor apresentado como altura manométrica, e 

o motor da bomba possui PCM 1149. 



Hidróxido de Sódio (Soda Cáustica) – Descarga, Armazenamento e 

Transferência 

Lista de peças de equipamento 
 

 

Index Descrição 
Material/ 

Tipo 
MAP MAV Capacidade Potência 

T-28 
 
 

Tanque de 

armazenamento de 

soda cáustica 

FRP 0,015 bar* 0,003 bar* 25 m
3
 n.a. 

P-003 
Bomba de descarga 

de soda cáustica 

Centrífuga 

(Magnética) 
2,6 bar - 20 m

3
/h 5,5kW 

P-017 

Bomba de 

transferência de soda 

cáustica 

Centrífuga 

(Magnética) 
2,5 bar - 5 m3/h 2,2kW 

Cisterna 

Transporte de soda 

cáustica para a 

fábrica 

 

* - Valores comuns para tanques fracos. Opção conservativa, tendo em conta a falta de documentos técnicos. 



Hidróxido de Sódio (Soda Cáustica) – Descarga, Armazenamento e 

Transferência 

Lista de itens de segurança 
 

 

# do item Descrição 
Equipamento(s) protegido(s) 
e função 

Comentários 

700 Dique 
Bomba P-017 e tanque T-28. 

Contém derrames. 
 

756 Dique 
Tanque cisterna. 

Contém derrames. 
 

808 Cunho 
Camião cisterna. Imobiliza 

camião durante a descarga. 
 

856 Respiro 

Tanque T-28 

Providencia capacidade de 

alívio em vácuo e sobrepressão 

DN150 

857 Overflow 

Tanque T-28 

Controla derrames. Alivia 

sobre-enchimento.  

DN110 

1140 Flange guards 

Flanges. Evitam derrames e 

protegem operadores contra 

contacto com o material. 

 

 



Hidróxido de Sódio (Soda Cáustica) – Descarga, Armazenamento e 

Transferência 

Lista de interlocks  
 

 

 

# do item Descrição Localização Acção Set-point 

1036 
Nível alto com 

alarme 
Tanque T-28 

Alarme em caso de sobre-

enchimento 
Nível alto 

1148 

Electrical 

shutdown 

(PCM) 

Bomba P-003 Pára bomba 
Potência 

consumida 

1149 

Electrical 

shutdown 

(PCM) 

Bomba P-017 Pára bomba 
Potência 

consumida 

 

 



Hidróxido de Sódio (Soda Cáustica) – Descarga, Armazenamento e 

Transferência 

Limitações Operacionais 

 

 

Cisterna 

- Colocar cunhos nas rodas do camião e abrir tampa superior da cisterna antes de iniciar a 

descarga. 

- Usar sempre o Equipamento de Protecção Pessoal adequado. 

- Seguir procedimento de descarga (portonet doc. 118). 

 

T-28 

- Antes de iniciar a descarga verificar se existe espaço suficiente no tanque. 



 

Tarefas (LISTA DE TAREFAS PROCESSO PRODUTIVO) 

 

 

Tarefa 
(AST) 

Descrição Riscos 
envolvidos 

Gravidade Probabilidade Risco 

Queda a níveis 

diferentes 

Grave Baixa Risco 

Tolerável 

P1 

Descarga 

soda 

cáustica 
Salpicos - 

Queimaduras de 

pele e olhos 

Ligeiramente 

grave 

Alta Risco 

Moderado 

P8 

Limpeza de 

derrames de 

Soda 

Cáustica 

Salpicos - 

Queimaduras de 

pele e olhos 

Ligeiramente 

grave 

Alta Risco 

Moderado 

P34 

Verificar e 

desencravar 

o pêndulo 

dos 

indicadores 

de nível do 

tanque de 

NaOH 

Queda a níveis 

diferentes 

Grave Baixa Risco 

Tolerável 

Derrame de 

NaOH - 

queimaduras 

Grave Baixa Risco 

Tolerável 

Queda em altura 

– fracturas 

múltiplas 

Grave Baixa Risco 

Tolerável 
P36 

Lavagem do 

tanque 

NaOH 

Queda a níveis 

diferentes 

Grave Baixa Risco 

Tolerável 
 

 

 



Acções a promover: 
 

 

Soda cáustica 

Flowsheet desactualizado 

Novos 

elementos 

Elementos 

inexistentes 

Referência 

inexistente 

(LM) 

Elemento 

danificado 

Referência 

existente 

mas não 

presente 

no terreno 

Sinalização 

ou item de 

segurança 

inexistente 

Acções a promover Efectu

ada? 

  

Referências 

Protecção 

flanges 

inadequadas 

  

Faltam 

flanges 

(13) 

Levantamento flanges. 

Atribuição de numeração 

única. Introdução 

alterações quadro de 

inspecções e listagem de 

equipamento. Introdução 

de 13 flanges 

2/2/4 

Tubagem 

de 

reciclagem 

     

Introduzir no flowsheet S 

 

Cortes 

eléctricos 

bombas P-

03 e P-017 

    

Introduzir como itens de 

segurança? 

 

    

Entrada 

homem 

Tanque 

Soda 

 

Remover da lista de itens 

de segurança. Não existe 

necessidade. Ver cálculos 

S 

      

Cunhos deveriam ter 

numeração diferente dos 

cunhos da zona de 

descarga do hipo. 

2/2/4 

 



STPP – Descarga, Armazenamento e transferência 

 

Discussão de segurança 

O STPP chega à fábrica por via de um camião cisterna, sendo transferido, através da bomba P-

044, a 40m 
3
/h, para o tanque T-30, deste é transferido para o tanque T-29 (buffer) através da 

bomba P-042. Através das bombas P-045 ou P-046, o STPP é doseado para o processo. 

 

Descarga de STPP 

O camião cisterna é colocado na área de descarga, protegida contra derrames por um dique 756. 

Antes de ser iniciada a descarga, a tampa superior é aberta (Limitação Operacional), para 

impedir a formação de vácuo dentro da cisterna. O camião é imobilizado com cunhos 808. O 

STPP é transferido para o tanque de armazenamento T-30 através da bomba P-044 

(MAP=7,5bar), com capacidade máxima de 40 m3/h. 

 

Armazenamento de STPP 

O tanque T-30 é construído em FRP e tem como MAP e MAV, 0,015 e 0,003 respectivamente. 

Está equipado com um respiro DN110 892, que providencia protecção adequada contra os riscos 

de vácuo, criados pelos fluxos out (Dreno + P-042), e contra os riscos de sobre-pressão criados 

pelo fluxo in (P-044). Contra o sobre-enchimento, o tanque está equipado com um overflow 

DN90 891, para escoar o excesso proveniente de P-044 e por um nível alto ultra-sónico 1074 

que desliga a bomba P-044. Este derrame é contido no dique 700. 

O tanque T-29 é construído em FRP e tem como MAP e MAV, 0,015 e 0,003 respectivamente. 

Está equipado com um respiro DN110 864, que providencia protecção adequada contra os riscos 

de vácuo, criados pelos fluxos out (Dreno + P-045 ou P-046), e contra os riscos de de sobre-

pressão criados pelo fluxo in (P-042). Contra o sobre-enchimento, o tanque está equipado com 

um overflow DN90 865, para escoar o excesso proveniente de P-042 e por um nível alto ultra-

sónico 1064 que desliga a bomba P-042. Este derrame é contido no dique 757. 

 

 

 



 

Transferência de STPP para o processo 

O produto é adicionado na linha, num misturador estático, pela bomba P-045 ou P-046, a 

0,5m
3
/h. A bomba que não estiver em uso tem as válvulas fechadas, de forma a evitar que se 

danifique. Estas bombas têm uma MAP de 10 bar, estando protegidas contra o risco de 

sobrepressão por uma válvula de segurança com set-point a 2,5 bar 1141. As válvulas que se 

encontram imediatamente antes e depois das bombas devem ser abertas antes de se colocar a 

respectiva bomba em funcionamento (Limitação Operacional). 



STPP – Descarga, Armazenamento e transferência 

Lista de peças de equipamento 

 

 

Index Descrição 
Material/ 

Tipo 
MAP MAV Capacidade Potência 

T-29 
Tanque de buffer de 

STTP 
FRP 0,015 bar* 0,003 bar* 3 m3 n.a. 

T-30 

Tanque de 

armazenamento de 

STPP 

FRP 0,015 bar* 0,003 bar* 25 m
3
 n.a. 

P-042 
Bomba transferência 

de T-30 para T-29 
Carretos 2,5 bar  3 m3/h 0,75kW 

P-044 
Bomba de descarga 

de STPP 
Centrífuga 7,5 bar - 25 m

3
/h n.d. 

P-045 

Bomba transferência 

e recirculação 

carbonato de sódio 

Centrífuga 10 bar - 0,5 m3/h 1,1kW 

P-046 

Bomba transferência 

e recirculação 

carbonato de sódio 

Centrífuga 10 bar - 0,5 m
3
/h 1,1kW 

Cisterna 
Transporte de STPP 

para a fábrica 
 

* - Valores comuns para tanques fracos. Opção conservativa, tendo em conta a falta de documentos técnicos.



STPP – Descarga, Armazenamento e transferência 

Lista de itens de segurança 
 

 

# do item Descrição Equipamento(s) protegido(s) e função Comentários 

700 Dique Tanque T-30 e bomba P-042 
Contém 

derrames. 

756 Dique 
Tanque cisterna e bomba P-044 

Contém derrames. 

Contém 

derrames. 

757 Dique Tanque T-29 e bombas P-045 e P-046 
Contém 

derrames. 

808 Cunho 
Camião cisterna. Imobiliza camião 

durante a descarga. 
 

864 Respiro 

Tanque T-29 

Providencia capacidade de alívio em 

vácuo e sobrepressão 

DN110 

865 Overflow 

Tanque T-29 

Providencia capacidade de alívio de 

sobre-enchimento 

DN90 

891 Overflow 

Tanque T-30 

Providencia capacidade de alívio de 

sobre-enchimento 

DN90 

892 Respiro 

Tanque T-30 

Providencia capacidade de alívio em 

vácuo e sobrepressão 

DN110 

1141 
Válvula de 

segurança  

Bombas P-045 e P-046 

Providencia capacidade de alívio em 

sobrepressão 

Set-point      

2,5 bar 

1147 Protecção flanges 
Operador. 

Contém derrames 
 

 



STPP – Descarga, Armazenamento e transferência 

Lista de interlocks  
 

 

 

# do item Descrição Localização Acção Set-point 

1074 Nível alto Tanque T-30 Pára bomba P-044 Nível alto 

1064 Nível alto Tanque T-29 Pára bomba P-042 Nível alto 

 

 

 

 



STPP – Descarga, Armazenamento e transferência 

Limitações Operacionais 

 

 

Camião-cisterna 

- Antes de iniciar operação de descarga colocar cunhos e abrir tampa superior da cisterna. 

- Seguir procedimento de descarga (portonet doc. 116). 

 

 

P-045 e P-046 

- Antes de colocar bombas em funcionamento abrir as válvulas imediatamente colocadas a 

jusante e montante das mesmas.  

 P-045: VE-219 e VE-220 

P-046: VE-221 e VE-222 

  



 

Tarefas (LISTA DE TAREFAS PROCESSO PRODUTIVO) 

 

 

Tarefa 
(AST) 

Descrição Riscos 
envolvidos 

Gravidade Probabilidade Risco 

Queda a níveis 

diferentes 

Grave Baixa Risco 

Tolerável 

P1 
Descarga 

STPP Salpicos - 

Queimaduras de 

pele e olhos 

Ligeiramente 

grave 

Alta Risco 

Moderado 

P8 

Limpeza de 

derrames de 

STPP 

Salpicos - 

Queimaduras de 

pele e olhos 

Ligeiramente 

grave 

Alta Risco 

Moderado 

P34 

Verificar e 

desencravar 

o pêndulo 

dos 

indicadores 

de nível do 

tanque de 

STPP 

Queda a níveis 

diferentes 

Grave Baixa Risco 

Tolerável 

Derrame de 

NaOH - 

queimaduras 

Grave Baixa Risco 

Tolerável 

Queda em altura 

– fracturas 

múltiplas 

Grave Baixa Risco 

Tolerável 
P36 

Lavagem do 

tanque 

STPP 

Queda a níveis 

diferentes 

Grave Baixa Risco 

Tolerável 
 

 

 



Acções a promover: 
 

 

Soda cáustica 

Flowsheet desactualizado 

Novos 

elementos 

Elementos 

inexistentes 

Referência 

inexistente 

(LM) 

Elemento 

danificado 

Referência 

existente 

mas não 

presente 

no terreno 

Sinalização 

ou item de 

segurança 

inexistente 

Acções a promover Efectu

ada? 

Válvula de 

segurança 

no final da 

tubagem 

(não 

identificad

a como 

item de 

segurança) 

     

Verificar se existe 

necessidade da válvula 

 

Num 

cunhos e 

válvula de 

seg 

     

Actualizar  

 

 



Carbonato de Sódio – Descarga, Dissolução, Armazenamento e 

Transferência 

 

Discussão de segurança 

 

O carbonato de soda chega à fábrica em big-bags, sendo mantido em stock na zona do armazém. 

À medida que é consumido, estes big-bags vão sendo descarregados para um silo, equipado com 

um sistema de controlo de poeiras constituído por um filtro de mangas 882, com um fluxo de ar 

de 1000 m3/h. Este sistema destina-se a proteger o ambiente da emissão de poeiras de carbonato 

de sódio.  

 

Descarga de carbonato de sódio 

A transferência dos big-bags para o silo é efectuada através de um monocarril cuja capacidade 

máxima é de 2000kg. Antes da transferência do big-bag este deve ser inspeccionado em busca de 

fugas. Para proteger o silo contra o risco de formação de vácuo devido à sucção do ar pela 

ventoinha do sistema de controlo de poeiras, garante-se que a tampa do silo fica aberta antes de 

accionar a ventoinha (Limitação operacional). O silo apresenta como MAP e MAV, 

respectivamente, 4,81 bar e 0,17 bar, sendo estes valores conservativos, uma vez que foram 

utilizados valores de resistência física referentes ao aço e ao carbono. 

 

Dissolução e Armazenamento de carbonato de sódio 

O tanque T-26 é construído em FRP e tem como MAP e MAV, respectivamente, 0,015 e 0,003 

bar. Está equipado com um respiro DN100 787, que providencia protecção adequada contra os 

riscos de vácuo, criados pelos fluxos out (Dreno + P-021 ou P-022), e contra os riscos de sobre-

pressão criados pelo fluxo in (P-020). Contra o sobre-enchimento, o tanque está equipado com 

um nível alto 841, que desliga a bomba P-020. No caso de ocorrência de uma falha no nível alto, 

o tanque está ainda equipado com um overflow DN120 786, com uma capacidade para escoar o 

excesso proveniente de P-020. Este derrame é contido no dique 807. 

 



Buffer Tank 

O tanque T-27 é construído em FRP e tem como MAP e MAV, respectivamente, 0,015 e 0,003 

bar. Está equipado com um respiro DN100 789, que providencia protecção adequada contra os 

riscos de vácuo, criados pelos fluxos out (Dreno +P-022), e contra os riscos de sobre-pressão 

criados pelo fluxo in (P-021). Contra o sobre-enchimento, o tanque está equipado com um nível 

alto 842, que desliga a bomba P-021. No caso de ocorrência de uma falha no nível alto, o tanque 

está ainda equipado com um overflow DN100 788, com capacidade para escoar o excesso 

proveniente de P-021. Este derrame é contido no dique 807. 

 

Transferência de carbonato de sódio para o processo 

O produto é transferido para os tanques T-10 e T-11 pela bomba P-022, a 15m3/h, tendo esta 

bomba uma MAP de 5bar. 

A bomba P-022 está equipada com um sistema de corte eléctrico activado por caudalímetro 

1152. 

 



Carbonato de Sódio – Descarga, Dissolução, Armazenamento e 

Transferência 

Lista de peças de equipamento 

 
 

Index Descrição 
Material/ 

Tipo 
MAP MAV Capacidade Potência 

T-26 
 
 

Tanque de 
dissolução e 
armazenamento de 
carbonato de sódio 

FRP 0,015 bar* 0,003 bar* 25 m3 n.a. 

T-27 
 
 

Tanque buffer de 
carbonato de sódio 

FRP 0,015 bar* 0,003 bar* 6 m3 n.a. 

P-020 
Bomba de 
alimentação de água 

Centrífuga 5 bar - 30 m3/h 4kW 

P-021 

Bomba transferência 
e recirculação 
carbonato de sódio 

Centrífuga 5 bar - 15 m3/h 1,32kW 

P-022 

Bomba de 
transferência de 
carbonato de sódio 

Centrífuga 5 bar - 15 m3/h 1,32kW 

S-01 

 Silo de 
armazenamento de 
carbonato de sódio 

Aço Inox 4,81 bar 0,17 bar   

Filtro 
Filtro de sacos de 
limpeza de ar do silo 

 

* - Valores comuns para tanques fracos. Opção conservadora, tendo em conta a falta de documentos técnicos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Carbonato de Sódio – Descarga, Dissolução, Armazenamento e 

Transferência  

Lista de itens de segurança  

 
 

# do item Descrição 
Equipamento(s) protegido(s) 
e função 

Comentários 

786 Overflow 
Tanque T-26 
Controla derrames. Alivia 
sobre-enchimento.  

DN120 

787 Respiro 
Tanque T-26 
Providencia capacidade de 
alívio em vácuo e sobrepressão 

DN100 

788 Overflow 
Tanque T-27 
Controla derrames. Alivia 
sobre-enchimento.  

DN100 

789 Respiro 
Tanque T-27 
Providencia capacidade de 
alívio em vácuo e sobrepressão 

DN100 

807 Dique 
Bombas P-021 e P-022, 
Tanques T-26 e T-27 
Contém derrames 

 

882 Filtro sacos 
Contém libertação poeiras 
carbonato de sódio 

 

 



Carbonato de Sódio – Descarga, Dissolução, Armazenamento e 

Transferência  

Lista de interlocks  
 
 
 

# do item Descrição Localização Acção Set-point 

841 Nível alto/baixo Tanque T-26 Pára bombas P-020 e P-021 
Nível 
alto/baixo 

842 Nível alto/baixo Tanque T-27 Pára bombas P-021 e P-022 
Nível 
alto/baixo 

1150 
Electrical 
shutdown 
(PCM) 

Bomba P-020 Pára bomba 
Potência 
consumida 

1151 
Electrical 
shutdown 
(PCM) 

Bomba P-021 Pára bomba 
Potência 
consumida 

1152 
Electrical 
shutdown 
(PCM) 

Bomba P-022 Pára bomba 
Potência 
consumida 

 
 



Carbonato de Sódio – Descarga, Dissolução, Armazenamento e 

Transferência  

Limitações Operacionais 

 

 

Silo 

- Inspeccionar o saco de carbonato antes de proceder à sua transferência. 

- Ligar sistema de extracção de ar antes de transferir o carbonato. 

- Efectuar a transferência de carbonato sem permitir demasiada acumulação na zona de entrada 

do silo, controlando a quantidade através da abertura do saco. 

- A tampa do silo deve ser mantida aberta enquanto a extracção de ar se encontrar ligada. 

 

 

Filtro 

- Verificar se a tubagem de extracção de ar se encontra desentupida. 

- Utilizar receptor com capacidade adequada para a transferência do carbonato do fundo do filtro 

para o silo. 



 

Tarefas (LISTA DE TAREFAS PROCESSO PRODUTIVO) 

 
 

Tarefa 
(AST) 

Descrição Riscos 
envolvidos 

Gravidade Probabilidade Risco 

Irritação dos 
olhos (poeiras) 

Ligeiramente 
grave 

Média Risco 
Tolerável 

Queda ao 
mesmo nível - 

contusões 

Grave Baixa Risco 
Tolerável 

Queda a níveis 
diferentes 

Grave Baixa Risco 
Tolerável 

P9 

Alimentação 
do silo de 

carbonato de 
sódio 

Esmagamento 
de mãos e 

braços 

Extremamente 
grave 

Baixa Risco 
Moderado 

P12 

Limpeza de 
derrames de 
Carbonato 
de sódio 

Irritação dos 
olhos (poeiras) 

Ligeiramente 
grave 

Média Risco 
Tolerável 

P26 

Limpeza do 
tanque de 
Carbonato 
de Sódio 
pequeno  

Queda ao 
mesmo nível - 

contusões 

Grave Baixa Risco 
Tolerável 

Pequenos cortes 
Ligeiramente 

grave 
Baixa Risco 

Trivial 

P32 

Lavagem do 
tanque de 
Carbonato 
de Sódio 
(tanque 
grande) 

Queda ao 
mesmo nível - 

contusões 

Grave Baixa Risco 
Tolerável 

P34 

Verificar e 
desencravar 
o pêndulo 

dos 
indicadores 
de nível do 
tanque de 
carbonato 

Queda a níveis 
diferentes 

Grave Baixa Risco 
Tolerável 

 
 
 



Acções a promover: 
 
 

Soda cáustica 
Flowsheet desactualizado 

Novos 
elementos 

Elementos 
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Discussão de Segurança 
 
CLP 
 
O CLP é um sistema destinado ao doseamento dos ingredientes para a produção de 

lixívia perfumada nas variantes Frescura do Campo e Denso Perfumadas Azul e Verde.  

Para a variante Frescura do Campo usa-se água desionizada, AE3S (detergente) e 

Florália (perfume). Para as variantes Denso Perfumadas usa-se água desionizada, 

Premix (lixívia base), silicone, pigmento (azul ou verde dependendo da variante) e 

perfume (Florália no caso da variante Verde e Chase no caso da variante Azul).  

 

Água desionizada 

A água desionizada é produzida na fábrica, sendo armazenada nos tanques T-18, T-19 e 

T-23. A entrada de água faz-se somente através do tanque T-18 que, por sua vez, está 

ligado aos outros dois tanques e desta forma mantém-se um nível aproximado de água 

em todos os tanques. O tanque T-18, apesar de não possuir overflow, possui um sistema 

de bóia que controla o nível de água. Os tanques são construídos em FRP, com 

capacidade de 300L, têm uma MAP de 0,015 bar e uma MAV de 0,003 bar. Estão 

protegidos contra vácuo e sobre-pressão por um respiro DN25 728, 729 e 733. 

O doseamento de água desionizada para o CLP é efectuado através da bomba P-056 

com uma capacidade máxima de 19 L/h. A bomba P-056 tem uma MAP de 5 bar e está 

protegida contra sobre-pressão por uma válvula de segurança 736, DN15 e set point a 5 

bar. 

 

Silicone 

A silicone é recebida em bidões de 20 litros. 

É diluída nos próprios bidões e é adicionada manualmente ao tanque T-14. 

 

Perfume Florália 

O perfume é armazenado em bidões metálicos de 200L, conforme é entregue na 

Fábrica. 

A transferência do bidão para o T-36 (Florália) é efectuada através da bomba P-015, que 

se trata de uma bomba ExProof. O espaço livre no orifício de descarga do bidão é 

suficiente para compensar a saída de líquido. O tanque T-36, construído em aço inox e 

com uma capacidade de 300L, tem uma MAP de 16,55 bar e uma MAV de 3,68 bar. 



 

Está protegido contra vácuo e sobre-pressão gerados quer por entradas de líquido no 

tanque quer por libertação de vapor devido ao aquecimento do tanque em caso de 

incêndio por um respiro DN25 838. Para prevenir sobre-enchimento, a descarga de um 

novo bidão de perfume só é efectuada quando o nível baixo LAL-023 é activado (L.O. 

#8). Nesse nível, existe capacidade suficiente para transferir completamente o bidão e 

evitar derrames. 

O doseamento de Florália para o CLP é efectuado através da bomba P-052 com uma 

capacidade máxima de 19 L/h. A bomba P-052 tem uma MAP de 5 bar e está protegida 

contra sobre-pressão por uma válvula de segurança 738, DN15 que opera a 5 bar. 

Apesar de se tratar de um líquido combustível (Ponto de inflamação = 78ºC), as 

quantidades que são manipuladas são muito pequenas, o que reduz de uma forma muito 

significativa os riscos presentes. 

 

Perfume Chase 

O perfume é armazenado em bidões metálicos de 200L, conforme é entregue na 

Fábrica. 

A transferência do bidão para o T-37 (Chase) é efectuada através da bomba P-011, que 

se trata de uma bomba ExProof. O espaço livre no orifício de descarga do bidão é 

suficiente para compensar a saída de líquido. O tanque T-37, construído em aço inox e 

com uma capacidade de 300L, tem uma MAP de 16,55 bar e uma MAV de 3,68 bar. 

Está protegido contra vácuo e sobre-pressão gerados quer por entradas de líquido no 

tanque quer por libertação de vapor devido ao aquecimento do tanque em caso de 

incêndio por um respiro DN25 825. Para prevenir sobre-enchimento, a descarga de um 

novo bidão de perfume só é efectuada quando existe capacidade suficiente para 

transferir completamente o bidão e evitar derrames. 

O doseamento deste perfume para o CLP é efectuado através da bomba P-051 com uma 

capacidade máxima de 23 L/h. A bomba P-051 tem uma MAP de 5 bar e está protegida 

contra sobre-pressão por uma válvula de segurança 740, DN15 que opera a 5 bar. 

Apesar de se tratar de um líquido combustível (Ponto de inflamação = 74ºC), as 

quantidades que são manipuladas são muito pequenas, o que reduz de uma forma muito 

significativa os riscos presentes. 

 



 

Os perfumes têm flash points de 78ºC e 74ºC, respectivamente. Os requisitos, no que 

dizem respeito à ventilação e ao espaço suficiente entre o tanque e o telhado, são 

cumpridos. 

Sendo a instalação considerada de Classe IV para Fire Protection, a zona de 

armazenamento dos perfumes não requer instalação de sprinklers. 

 

Detergente 

O detergente AE3S é recebido na Fábrica em cubitainers (contentores de 1m3), sendo 

transferido para o tanque T-020, por intermédio da bomba P-014, a cerca de 1m3/h.  

A transferência é efectuada quando toca o nível baixo instalado no tanque, sendo o 

sobre-enchimento prevenido pelo controlo visual do nível do tanque pelo operador. 

Uma vez que o tanque se encontra a uma altura superior do local de descarga, devem ser 

utilizados, para além das luvas, óculos de protecção estanques de modo a proteger o 

operador de eventuais derrames. Em caso de acontecerem, o dique 757 fará a contenção 

do mesmo. 

O tanque T-20, construído em aço inox e com uma capacidade de 300L, tem uma MAP 

de 016,55 bar e uma MAV de 3,68 bar. Está protegido contra vácuo e sobre-pressão 

gerados quer por entradas de líquido no tanque quer por libertação de vapor devido ao 

aquecimento do tanque em caso de incêndio por um respiro DN50 730.  

O doseamento para a Frescura do Campo é feito pela bomba P-055, a um caudal 

máximo de 18 L/min e uma MAP de 5 bar, estando protegida contra sobrepressão por 

uma válvula de segurança 1261. 

 

Cores para variantes Denso Perfumadas 

Os corantes (azul e verde) são recebidos na fábrica em caixas de 20Kg. 

Seguindo as instruções descritas no procedimento nº 104 (portonet), e dependendo da 

quantidade que se quer produzir, a quantidade de água é adicionada automaticamente ao 

tanque (P-057) sendo apenas necessário que o operador pese a quantidade correcta de 

corante (conforme procedimento 104) e a adicione ao tanque T-32 (corante verde) ou T-

34 (corante azul). O acesso aos tanques, para introdução do corante, faz-se através de 

uma tampa de acesso no topo do tanque. A tampa, ao ser fechada, activa 

automaticamente o sistema de agitação durante 40 minutos. Posteriormente, a 

preparação de corante passa para o tanque T-33 (verde) ou T-35 (azul), por acção da 



 

gravidade, desde que o nível alto do tanque de destino não esteja activo. O doseamento 

é feito pela bomba P-053 (azul) ou pela bomba P-054 (verde), a um caudal máximo de 

100 l/h e uma MAP de 5 bar. 

Os tanques T-32 e T-34 são construídos em aço inox, têm uma capacidade de 500L, e 

têm uma MAP de 16,55 bar e MAV de 3,68 bar. Estão equipados com um respiro DN50 

1237 e 1235 respectivamente, que providencia protecção adequada contra os riscos de 

sobre-pressão criados pelo fluxo in (P-057). 

Os tanques T-33 e T-35 são construídos em aço inox, têm uma capacidade de 50L, e 

têm uma MAP de 16,55 bar e MAV de 3,68 bar. Estão equipados com um respiro DN50 

1259 e 1260 respectivamente, que providencia protecção adequada contra os riscos de 

sobre-pressão criados pelo fluxo in (T-32 ou T-34 + P-054 ou P-053). 

 

Armazenamento de lixívia perfumada 

O tanque T-25 é construído em FRP e tem uma MAP de 0,015 bar e MAV de 0,003 bar, 

sendo esta uma abordagem conservativa. Está equipado com um respiro DN50 726, que 

providencia protecção adequada contra os riscos de sobre-pressão criados pelo fluxo in 

(P-009 + bombas CLP) e contra os riscos de vácuo, criados pelos fluxos out (Dreno + P-

012). 

Contra o sobre-enchimento, o tanque está equipado com um nível alto – LSHH 0024. 

No caso de ocorrência de uma falha no nível alto, o tanque está ainda equipado com um 

overflow DN110 727, cuja capacidade é ligeiramente inferior ao caudal máximo de 

entrada no tanque. No entanto, as bombas de CLP não funcionam à capacidade máxima, 

nem todas ao mesmo tempo, pelo que esta capacidade do overflow pode ser considerada 

adequada. Este derrame é contido no dique 757. 

 

Armazenamento de lixívia Denso Perfumada 

O tanque T-14 é construído em HDPE e tem uma MAP de 0,005 bar e MAV de 0,002 

bar, sendo esta uma abordagem conservativa. Contra o sobre-enchimento, o tanque está 

equipado com um nível alto 1249. No caso de ocorrência de uma falha no nível alto, o 

tanque está ainda equipado com um overflow DN110 1239. Este derrame é contido no 

dique 700. 

 
 



 

Transferência de lixívia perfumada para o enchimento 

O produto final é transferido para o enchimento pela bomba P-012, a 20 m3/h. A bomba 

P-012 tem uma MAP de 3.5 bar. 

 

Transferência de lixívia Denso Perfumada para o enchimento 

O produto final é transferido para o enchimento pela bomba P-025, a 20 m3/h. A bomba 

P-025 tem uma MAP de 3.5 bar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CLP 

Lista de peças de equipamento 
 

Index Descrição 
Material/ 

Tipo 
MAP MAV Capacidade Potência 

T-14 Tanque de armazenamento 
de produto final lixívia 
denso perfumada 

HDPE 0,005 bar 0,002 bar 5 m3 - 

T-18 Tanque de armazenamento 
de água desionizada 

FRP 0,015 bar 0,003 bar 500L - 

T-19 Tanque de armazenamento 
de água desionizada 

FRP 0,015 bar 0,003 bar 500L - 

T-20 Tanque de armazenamento 
de Detergente AE3S 

Aço Inox 9,76 bar 
Vácuo 

Completo 
500L - 

T-23 Tanque de armazenamento 
de água desionizada 

FRP 0,015 bar 0,003 bar 500L - 

T-25 Tanque de armazenamento 
de produto final lixívia 
perfumada 

FRP 0,015 bar 0,003 bar 5 m3 - 

T-32 Tanque de produção de cor 
verde para lixívia denso 
perfumada 

Aço Inox 16,55 bar 3,68 bar 500L - 

T-33 Tanque buffer de cor verde 
para lixívia denso perfumada 

Aço Inox 16,55 bar 3,68 bar 50L - 

T-34 Tanque de produção de cor 
azul para lixívia denso 
perfumada 

Aço Inox 16,55 bar 3,68 bar 500L - 

T-35 Tanque buffer de cor azul 
para lixívia denso perfumada 

Aço Inox 16,55 bar 3,68 bar 50L - 

T-36 Tanque de armazenamento 
de perfume Florália 

Aço Inox 16,55 bar 3,68 bar 300L - 

T-37 Tanque de armazenamento 
de perfume Chase 

Aço Inox 16,55 bar 3,68 bar 300L - 

P-012 Bomba transferência de 

lixívia Frescura do Campo 

para linhas de enchimento 

Centrífuga 2,5 bar - 20m3/h 5,5kW 

P-025 Bomba transferência de 

lixívia Denso Perfumada 
Centrífuga 2,5 bar - 20m3/h 5,5kW 



 

para linhas de enchimento 

P-051 Bomba CLP perfume Chase 
Pistão 5 bar  20 L/h 0,37 kW 

P-052 Bomba CLP perfume 

Florália 
Pistão 5 bar  20 L/h 0,37 kW 

P-053 Bomba CLP cor Azul para 

lixívia denso perfumada 
Pistão 5 bar  100 L/h 0,37 kW 

P-054 Bomba CLP cor Verde para 

lixívia denso perfumada 
Pistão 5 bar  100 L/h 0,37 kW 

P-055 Bomba CLP Detergente 

AE3S 
Pistão 10 bar - 17L/h - 

P-056 Bomba CLP água 

desionizada 
Pistão 5 bar - 23L/h - 

P-057 Bomba CLP água 

desionizada (produção cores) 
Pistão 5 bar    



 

CLP 

Lista de itens de segurança 
 

# do item Descrição Equipamento(s) protegido(s) e função Comentários 

726 Respiro 
Tanque T-25 
Providencia capacidade de alívio em 
vácuo e sobrepressão 

DN50 

727 Overflow 
Tanque T-25 
Providencia capacidade de alívio em 
sobre-enchimento. 

DN110 

728 Respiro 
Tanque T-18 
Providencia capacidade de alívio em 
vácuo e sobrepressão 

DN50 

729 Respiro 
Tanque T-19 
Providencia capacidade de alívio em 
vácuo e sobrepressão 

DN50 

730 Respiro 
Tanque T-20 
Providencia capacidade de alívio em 
vácuo e sobrepressão 

DN50 

733 Respiro 
Tanque T-23 
Providencia capacidade de alívio em 
vácuo e sobrepressão 

DN50 

736 
Válvula de 
segurança 

Bomba P-056 
Providencia capacidade de alívio em 
sobrepressão 

Set-point 5bar 

738 
Válvula de 
segurança 

Bomba P-052 
Providencia capacidade de alívio em 
sobrepressão 

Set-point 5bar 

740 
Válvula de 
segurança 

Bomba P-051 
Providencia capacidade de alívio em 
sobrepressão 

Set-point 5bar 

757 Dique 
Ambiente 
Contém derrames 

 

825 Respiro 
Tanque T-37 
Providencia capacidade de alívio em 
vácuo e sobrepressão 

DN50 

838 Respiro 
Tanque T-36 
Providencia capacidade de alívio em 
vácuo e sobrepressão 

DN50 

1166 
Protecção 
flanges 

Operador 
Contém derrame. 

 

1235 Respiro 
Tanque T-34 
Providencia capacidade de alívio em 
vácuo e sobrepressão 

DN50 

1236 
Válvula de 
segurança 

Bomba P-053 
Providencia capacidade de alívio em 
sobrepressão 

Set-point 5bar 



 

1237 Respiro 
Tanque T-32 
Providencia capacidade de alívio em 
vácuo e sobrepressão 

DN50 

1238 
Válvula de 
segurança 

Bomba P-054 
Providencia capacidade de alívio em 
sobrepressão 

Set-point 5bar 

1239 Overflow 
Tanque T-14 
Providencia capacidade de alívio em 
sobre-enchimento. 

DN110 

1259 Respiro 
Tanque T-33 
Providencia capacidade de alívio em 
vácuo e sobrepressão 

DN50 

1260 Respiro 
Tanque T-35 
Providencia capacidade de alívio em 
vácuo e sobrepressão 

DN50 

1261 
Válvula de 
segurança 

Bomba P-055 
Providencia capacidade de alívio em 
sobrepressão 

Set-point 5bar 



 

CLP 

Lista de Interlocks 
 

# do item Descrição Localização Acção Set-point 

1158 Nível alto Tanque T-25 Pára bombas CLP e P-009 Nível alto 

1159 
Electrical 
shutdown 
(PCM) 

Bomba P-012 Pára bomba P-12 
Potência 
consumida 

1249 Nível alto Tanque T-14 Pára bombas CLP e P-047 Nível alto 



 

CLP 

Limitações Operacionais 
 

T-36; T-37 e T-21 

- Efectuar a transferência de um bidão para o tanque quando for accionado o alarme de 

nível baixo ou quando existe volume no tanque suficiente para transferir todo o bidão. 

 

T-20 

- Efectuar a transferência do cubitainer para o tanque quando for accionado o nível 

baixo. 

- Acompanhar a evolução do nível do tanque através da observação do indicador de 

nível. Parar a transferência quando o nível indicar que o tanque se encontra quase cheio. 

 

P-051; P-052; P-053; P-054; P-055; P-056; P-057 

- Manter as válvulas a jusante das bombas sempre abertas (Sistema eléctrico de abertura 

de válvulas) 



Água – Armazenamento e transferência 

 

Discussão de segurança 

Armazenamento de água proveniente de abastecimento Público 

A água dá entrada nas instalações, proveniente do Sistema de Abastecimento Público, sendo uma 

pequena parte remetida para a unidade de Desmineralização para posterior utilização na unidade 

de CLP. Segue para o tanque T-08 onde é armazenada, contando este tanque com um dique, um 

sistema de controlo de nível, para evitar overflow e um respiro 749 para o caso de haver 

sobrepressão ou vácuo, com capacidade adequada. Para reduzir riscos em caso de falha no 

sistema de controlo de entrada de líquido a tampa do tanque deve ser mantida solta 723. É 

transferida por gravidade para os tanques T-06 e T-07 onde se mistura com a água proveniente 

dos poços. Estes possuem respiros e espaço livre na tampa e um sistema de nível que permite 

evitar que haja derrames 1002 e 1003. As tampas devem estar soltas em caso de falha 724 e 725. 

No entanto o acesso é controlado através de aloquete, com chave na portaria. 

 

Água proveniente dos Poços 

A água proveniente de três poços situados no subsolo da fábrica é bombeada dos mesmos para 

um tanque T-31 localizado perto dos tanques de Hipoclorito, equipado com um overflow DN65 

1172, com capacidade adequada. Para reduzir riscos em caso de falha, no sistema de controlo de 

entrada de líquido, a tampa do tanque deve ser mantida solta 1173. Através de uma válvula de 6 

vias esta água é filtrada num filtro de areias F-03 e posteriormente transferido para os tanques T-

06 e T-07. A bomba P-040 faz a transferência da água para filtração e está equipada com uma 

válvula de segurança que, em caso de sobrepressão, activa a circulação em circuito fechado 

1171. O filtro possui uma MAP adequada que o protege contra riscos de sobrepressão. 

 

Transferência 

A água proveniente de ambos os tanques é transferida através da bomba P-020 para a unidade de 

Carbonato a um caudal máximo de 30 m3/h e através da bomba P-004 para a zona do Processo 

(Tanques T-10 e T-11) a um caudal máximo de 40 m3/h. Esta última bomba é accionada através 



do sistema de controlo existente na zona de processo, sendo que todas as válvulas existentes 

neste sistema estão abertas todo o tempo. 

Água – Armazenamento e transferência 

Lista de peças de equipamento 
 
 
 

Index Descrição Material/ 
Tipo 

MAP MAV Capacidade Potência 

T-06 
 
 

Tanque de água FRP 0,015 bar* 0,003 bar* 16 m3 n.a. 

T-07 
 
 

Tanque de água FRP 0,15 bar* 0,003 bar* 16 m3 n.a. 

T-08 
 
 

Tanque de água FRP 0,015 bar* 0,003 bar* 150 m3 n.a. 

T-31 
 
 

Tanque de água PEAD 0,015 bar* 0,003 bar* 500L n.a. 

P-004 
Bomba de 
transferência de água 

Centrífuga 5 bar - 40 m3/h 11kW 

P-020 
Bomba de 
transferência de água 

Centrífuga 5 bar - 30 m3/h 4kW 

P-040 
Bomba de 
transferência de água 

Centrífuga 6 bar - 30 m3/h 4kW 

F-03 Filtro 
Filtro de 

areias 
7 bar - - n.a. 

* - Valores comuns para tanques fracos. Opção conservadora, tendo em conta a falta de documentos técnicos.



 
 

Água – Armazenamento e transferência 

Lista de itens de segurança 
 
 

# do item Descrição Equipamento(s) protegido(s) 
e função 

Comentários 

749 Respiro 
Tanque T-08 
Providencia capacidade de 
alívio em vácuo e sobrepressão 

 

 
Nível alto de corte de 
válvula de entrada 

Tanque T-08. 
Previne sobre-enchimento 

 

724 Tampa solta 
Tanque T-06 
Providencia capacidade de 
alívio em sobre-enchimento 

 

725 Tampa solta 
Tanque T-07 
Providencia capacidade de 
alívio em sobre-enchimento 

 

723 Tampa solta 
Tanque T-08 
Providencia capacidade de 
alívio em sobre-enchimento 

 

1171 
Válvula de 
Segurança 

Bomba P-040 
Previne sobrepressão 

 

1173 Tampa solta 
Tanque T-31 
Providencia capacidade de 
alívio em sobre-enchimento 

 

 
 



Água – Armazenamento e transferência 

Lista de interlocks 
 
 

# do item Descrição Localização Acção Set-point 

 Nível alto Tanque T-31 Pára bombas poços Nível alto 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Tarefas (LISTA DE TAREFAS PROCESSO PRODUTIVO) 
 
 

Tarefa 
(AST) 

Descrição Riscos 
envolvidos 

Gravidade Probabilidade Risco 

P30 
Limpeza do 

filtro de 
areias 

Queda ao 
mesmo nível – 

contusões 

Grave Baixa Risco 

Tolerável 

P33 
Limpeza dos 
tanques T-
06 e T-07 

Queda ao 
mesmo nível – 

contusões 

Grave Baixa Risco 

Tolerável 

 
 
 
  

 



Reciclo – Recolha, armazenamento e transferência 

Discussão de segurança 

 

Água de reciclo – Recolha, Armazenamento e Transferência 

A água para reciclo é armazenada no tanque T-09. É proveniente do processo (produto fora de 

especificação de qualidade e águas de decantação), das lavagens efectuadas, das várias bacias de 

retenção (diques) e do compactador de lamas. 

 

Recolha de água para reciclo 

A água para reciclo é transferida directamente dos diques para o tanque T-09 pela bomba 

pneumática P-018 (localizada nas linhas de enchimento) a 5 m3/h, tendo uma MAP de 8 bar e P-

06 (3 m3/h; MAP = 7 bar). A transferência proveniente da bomba P-006, é feita, através da 

bomba P-007, recorrendo a mangueiras flexíveis, para o tanque T-13, onde a mistura é 

decantada, sendo, o líquido sobrenadante transferido pela bomba P-006 para o tanque T-09. O 

reciclo proveniente das linhas de enchimento também pode ser transferido para o T-13 para 

decantação, antes da transferência para o T-09.  

Ambas as bombas P-006 e P-018 têm uma MAP superior à pressão da rede de ar comprimido 

(6,8 bar), o que as protege em caso de sobrepressão. 

A operação de recolha de líquido é efectuada recorrendo a mangueiras flexíveis, que permitem 

uma maior maleabilidade da operação. No entanto, podem apresentar rupturas, podendo provocar 

derrames e atingir o operador. Antes da utilização das mangueiras, estas devem ser 

inspeccionadas de modo a encontrar possíveis fugas. 

 

Armazenamento de água para reciclo  

O tanque T-09 é construído em FRP e tem como MAP e MAV, respectivamente, 0,1 e 0,02 bar. 

Está equipado com um respiro DN150 714, que providencia protecção adequada contra os riscos 

de vácuo, criados pelos fluxos out (Dreno + P-004), e contra os riscos de sobrepressão criados 

pelo fluxo in (P-006 + P-007 + P-016 + P-018). Contra o sobre-enchimento, o tanque não está 

equipado com qualquer protecção física. Verifica-se o nível do tanque antes de se proceder à 

recolha ou transferência da água de reciclo, através de um indicador de nível ultra sónico, ou por 

inspecção visual, levantando a tampa do tanque (Limitação Operacional). 



Como protecção em caso de sobre-enchimento a tampa do tanque é mantida solta, 735, e o dique 

757 faz a retenção do derrame.   

 

Transferência de água de reciclo para o processo 

O produto é transferido para os tanques T-10 e T-11 pela bomba P-004, a 40 m3/h. Esta bomba 

tem uma MAP de 4 bar e uma capacidade máxima de 60 m3/h. 



 

Reciclo – Recolha, armazenamento e transferência 

Lista de peças de equipamento 
 

 
 

Index Descrição 
Material/ 

Tipo 
MAP MAV Capacidade Potência 

T-09 Tanque de 

armazenamento de 

água para reciclo 

FRP 0,1 bar 0,02 bar 40 m3 - 

P-007* Bomba de recolha de 

reciclo 
Pneumática 7 bar - 12 m3/h - 

P-018 Bomba de recolha de 

reciclo 
Pneumática 8 bar - 5 m3/h  

* - A análise de risco deste equipamento é efectuada no capítulo do Processo. 



Reciclo – Recolha, armazenamento e transferência 

Lista de itens de segurança 
 

 
 

# do item Descrição 
Equipamento(s) protegido(s) 
e função 

Comentários 

714 Respiro 

Tanque T-09 
Providencia capacidade de 
alívio em vácuo e sobrepressão 

DN150 

735 Tampa solta 
Tanque T-09 
Providencia capacidade de 
alívio em sobre-enchimento 

 

757 Dique 
Ambiente 
Contém derrames 

 

802 Mangueira flexível 
Ambiente 
Permite transferência sem 
derrames 

 

830 Mangueira flexível 
Ambiente 
Permite transferência sem 
derrames 

 

 



Reciclo – Recolha, armazenamento e transferência 

Limitações Operacionais 
 

T-09 
 
- Antes de efectuar qualquer transferência para o tanque, avaliar o nível disponível através do 

indicador ultrasónico (Computador da sala de Controlo do Processo) ou por inspecção visual, 

levantando a tampa do tanque. 

 

Mangueiras Flexíveis 
 
- Antes de as utilizar, inspeccioná-las em busca de possíveis fontes de fugas (cortes).



 

Tarefas (LISTA DE TAREFAS PROCESSO PRODUTIVO) 
 
 

Tarefa 
(AST) 

Descrição Riscos 
envolvidos 

Gravidade Probabilidade Risco 

Salpicos - 
Queimaduras de 

pele e olhos 

Ligeiramente 
grave 

Alta Risco 
Moderado 

P7 

Limpeza de 
fossas de 
reciclo 

(Lixívia, 
STPP e 
Soda) 

Queda ao 
mesmo nível 

Grave Baixa Risco 
Tolerável 

P8 

Limpeza de 
derrames de 
lixívia STPP 

Soda Cáustica, 
perfume, 

detergente e 
Carbonato de 

sódio 

Salpicos - 
Queimaduras de 

pele e olhos 

Ligeiramente 
grave 

Alta 
Risco 

Moderado 

Inalação de 
cloro 

Ligeiramente 
grave 

Alta Risco 
Moderado 

Visôr 
electrónico - 

radiação 
 

Ligeiramente 
grave 

Média Risco 
Tolerável 

P22 

Acerto de 
parâmetros 
da mistura / 

reciclo 
Queda ao 

mesmo nível 
 

Grave Baixa Risco 
Tolerável 
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ANEXO F NOTIFICAÇÃO DE PREVENÇÃO DE ACIDENTES GRAVES 
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Formulário de Notificação 

A apresentar à APA, através da Entidade Coordenadora de Licenciamento, para efeitos de cumprimento do artigo 7º do 

Decreto-lei n.º 254/2007, em formato conforme com o artigo 30º do mesmo diploma. 

Antes de preencher este formulário por favor leia com atenção as instruções em anexo. 

 

1) Identificação do operador 

Nome ou 

Designação 

Social 

Procter & Gamble Porto – Fabricação de Produtos de Consumo Sociedade Unipessoal, 

Lda 

  
Número de 

Identificação 

de Pessoa  

Colectiva 

504 728 610 

  
Endereço Rua Monte dos Pipos, 105   4460 – 059 Guifões 

  
Freguesia Guifões 

  
Concelho Matosinhos 

  
Distrito Porto 

  
Coordenadas 

Geográficas 

Latitude: 41.1985 

Longitude: -8,65  
 

2) Identificação da Sede social 

Nome Procter & Gamble Porto – Fabricação de Produtos de Consumo Sociedade Unipessoal, 

Lda 

  
Endereço Rua Monte dos Pipos, 105   4460 – 059 Guifões 

  
Freguesia Guifões 

  
Concelho Matosinhos 

  

Número de referência:  

Data Entrada:  

 

Artigos 7º/9º (Notificação/ PPAG) 
 

 
 

Nível 

(Decreto-lei n.º 254/2007) 
Artigos 7º/10º/18º (Notificação/RS/PEI) 

 

 

(assinalar a opção correcta) 

(A preencher pela APA) 
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Distrito Porto 

 

3) Identificação do responsável 

Nome Maria Margarida Biltes Garcia Lopes  

 
Função Gestão de Sistemas Técnicos 

  
Telefone 220009230 

 
Fax 220009292 

  
Email lopes.mm@pg.com 

 

4) Actividade 

Descrição da 

actividade 

desenvolvida 

A unidade produtiva dedica-se ao fabrico de lixívia, nas componentes fabrico de  produto e fabrico da 

embalagem. 

  
Código CAE 

principal 

20412 – Fabricação de produtos de Limpeza, Polimento e Protecção 

 

5) Área circundante do estabelecimento (anexar planta da zona à escala 1:10.000) 

 

A unidade produtiva está inserida numa zona cuja envolvente é constituída por habitações (moradias e prédios) e área 

urbanizada. 

Na envolvente próxima passa a linha do metro e auto estrada Matosinhos – Vila Real. 

Nas imediações existe ainda um posto de abastecimento de combustível.  
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6) Inventário e classificação das substâncias perigosas (anexar comprovativo de classificação)  

 

 Enquadramento SEVESO 

Identificação 

 

Estado 
físico 

 

Quantidade 
Máxima (q) 

(tons) 
 

Classificação 
 

Substância 
Designada / 
Categoria 

Seveso 
 

Quantidade 
limiar da 
coluna 2 
(Qcoluna 2) 

Quantidade 
limiar da 
coluna 3 
(Qcoluna 3) 

q/Qcoluna 2 q/Qcoluna 3 

SODASOLVAY Sólido 24,6 R36 --- --- --- --- --- 

Cloreto de Cálcio 

Alimentar Palhetas 

77-80% 

Sólido 0,275 R36 --- --- --- --- --- 

Alkylethoxysulphat

e/Alkylsulphate 

Blend 

Liquido 2 R38 

R41 

--- --- --- --- --- 

Florália LC5 Líquido 0,3 R36/38 

R52/53 

--- --- --- --- --- 

Chase 702 PCMF 

TUR 

Líquido 0,238 R36/38 

R43 

R51/53 

9 ii) 200 300 0,001 0,0008 

Soda Caustica 29 – 

53% 

Líquido 28,8 R35 --- --- --- --- --- 

Hipoclorito de 

Sódio 13-16% 

Líquido 57,8 R31 

R34 

R50 

9 i) 100 200 0,578 0,289 

STPP Solution 8% Líquido 25,5 R36/37/38 --- --- --- --- --- 

Neoblanc Lixívia 

Regular/ Frescura 

do Campo/ Denso 

Perfumada Azul/ 

Lixívia Denso 

Perfumada Verde 

Líquido 66 R36/38 

R50 

9 i) 100 200 0,660 0,330 

ACE Blu PRE-MIX Líquido 26,7 R38 

R41 

--- --- --- --- --- 

    
 

Total ΣΣΣΣ q/Q 
Categorias 

1 e 2  

0 0 

    Resultado 
da Regra 

da Adição: 

Total ΣΣΣΣ q/Q 
Categorias 3,4,5,6,7 e 8 

0 0 

    
 Total ΣΣΣΣ q/Q 

Categoria 9 
1,239 0,620 

Observação: foram já enviadas oportunamente as fichas de segurança dos produtos descritos na tabela anterior. 

 

 

 

 

 
Assinatura do 

responsável pelo 
estabelecimento 

 

  
Nome Maria Margarida Biltes Garcia Lopes 

  
Data 2010-09-30 
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 Instruções para o preenchimento do formulário de notificação 

Apresentar uma breve descrição da área envolvente do estabelecimento, incluindo uma referência aos elementos 

susceptíveis de causar um acidente grave ou de agravar as suas consequências e indicar os elementos mais 

relevantes em termos de envolvente urbana, estabelecimentos industriais, edifícios públicos e áreas sensíveis, entre 

outros.  

5) 

Apresentar planta da zona em escala apropriada (1:10.000 ) que deve cobrir um raio de 2 km em torno do 

estabelecimento, com a identificação clara deste e dos elementos acima mencionados. 

  

6) Identificar as “substâncias perigosas” e respectivas categorias SEVESO, preenchendo a Tabela 1 - Inventário e 

classificação das “substâncias perigosas”, que permite sistematizar os dados necessários para o cálculo da 

acumulação de “substâncias perigosas”. 

Para o preenchimento da tabela devem ser consideradas todas as “substâncias perigosas” passíveis de se 

encontrarem presentes em qualquer instante no estabelecimento. 

Na acepção da alínea n) do artigo 2º do Decreto-lei n.º 254/2007, entende-se por “substâncias perigosas”, “as 

substâncias, misturas ou preparações enumeradas na parte 1 do anexo I ao presente decreto-lei ou que satisfaçam 

os critérios fixados na parte 2 do mesmo anexo e presentes ou previstas sob a forma de matérias-primas, produtos, 

subprodutos, resíduos ou produtos intermédios, incluindo aquelas para as quais é legítimo supor que se produzem 

em caso de acidente.” 

 Estado Físico 

 Indicar o estado físico da “substância perigosa” 

 Classificação 

 Indicar a classificação da “substância perigosa” através das respectivas categorias de perigo e frases de riscos 

de acordo com as regras de classificação de substâncias e preparações perigosas 

Para o caso particular dos resíduos apresentar uma proposta de classificação de acordo as regras de 

classificação de preparações perigosas, ou, em caso de impossibilidade através de outras fontes de informação 

nomeadamente: a origem dos resíduos, a experiência prática, testes, classificação RPE e classificação segundo 

a Lista Europeia do Resíduos (LER) 

Para o caso particular dos explosivos indicar também a classificação do Regulamento Nacional do Transporte 

de Mercadorias Perigosas por Estrada (RPE) 
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 Apresentar comprovativo de classificação 

• Para substâncias e preparações: fichas de dados de segurança 

• Para os resíduos: critérios e fontes de informação utilizadas para suporte da proposta de classificação 

de perigosidade:  

o Código LER 

o Identificação dos componentes do resíduo 

o Fichas de dados de segurança dos componentes do resíduo  

o Fichas de dados de segurança das substâncias ou preparações que estiveram na origem do resíduo 

o Fichas de transporte 

o Resultado dos testes 

• Para explosivos: ficha de transporte ou ficha de dados de segurança 

 Substância Designada/ Categoria SEVESO 

 Indicar as substâncias designadas (parte 1 do Anexo I) e/ou categoria SEVESO da “substância perigosa” (parte 

2 do Anexo I) 

 Quantidade máxima (q) 

 Indicar quantidade máxima presente ou susceptível de estar presente em qualquer momento no 

estabelecimento, instalação ou área de armazenagem, em toneladas 

 Quantidade Limiar da Coluna 2 (Qcoluna 2) 

 Indicar quantidade limiar pertinente da “substância perigosa” da coluna 2 da parte 1 ou 2 do ANEXO I (para 

aplicação dos artigos 7º e 9º) 

 Quantidade Limiar da Coluna 3 (Qcoluna 3) 

 Indicar quantidade limiar pertinente da “substância perigosa” da coluna 3 da parte 1 ou 2 do ANEXO I (para 

aplicação do artigo 10º) 

 q/QColuna 2 

 Indicar quociente entre q e Qcoluna 2 

 q/QColuna 3  

 Indicar quociente entre q e Qcoluna 3 

 Regra da Adição  

 Apresentar o cálculo da acumulação de “substâncias perigosas” por conjunto de categorias nos termos da nota 4 da 

parte 2 do Anexo I. 

 

Total ΣΣΣΣ q/Q Categorias 1 e 2 

Apresentar o somatório dos quocientes q/Q das substâncias 

pertencentes às categorias 1 e 2, para cada uma das colunas (2 e 3) 

do anexo I 

  

 

Total ΣΣΣΣ q/Q Categorias 3 a 8 

Apresentar o somatório dos quocientes q/Q das substâncias 

pertencentes às categorias 3 a 8, para cada uma das colunas (2 e 3) 

do anexo I 
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Total ΣΣΣΣ q/Q Categoria 9 

Apresentar o somatório dos quocientes q/Q das substâncias 

pertencentes à categoria 9, para cada uma das colunas (2 e 3) do 

anexo I 

   

 Aconselha-se a consulta do “Guia para a Verificação da Aplicabilidade do Decreto-lei n.º254/2007, 

de 12 de Julho de 2007”, disponível no site www.iambiente.pt. 
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ANEXO G TÍTULOS DE UTILIZAÇÃO DOS RECURSOS HÍDRICOS 
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ANEXO H  PLANTA DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA 
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POÇO 1
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LOCAL DA OBRA - RUA MONTE DOS PIPOS - CUSTOIAS - MATOSINHOS

23-08-O FOLHA:

ESCALA:

DATA: AGOSTO/2008

1/100

REQ. - PROCTER & GAMBLE PORTO - FABRICAÇÃO DE PRODUTOS DE CONSUMO SOCIEDADE UNIPESSOAL, LDA

Tecnico e Projectista : ANTONIO GONCALVES CAMPELO - Eng.o Civil

Colaboradores: Rogeria Marques e Margarida Oliveira
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ANEXO I  LICENÇA DE DESCARGA NO COLECTOR MUNICIPAL 
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ANEXO J  PLANTAS DA REDE DE DESCARGA DE ÁGUAS RESIDUAIS E 
PLUVIAIS 
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& FILHOS, LDA
CAMPELO

LOCAL DA OBRA - RUA MONTE DOS PIPOS - CUSTOIAS - MATOSINHOS

23-08-P FOLHA:

ESCALA:

DATA: AGOSTO/2008
1/100

REQ. - PROCTER & GAMBLE PORTO - FABRICAÇÃO DE PRODUTOS DE CONSUMO SOCIEDADE UNIPESSOAL, LDA

Tecnico e Projectista : ANTONIO GONCALVES CAMPELO - Eng.o Civil

Colaboradores: Rogeria Marques e Margarida Oliveira
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ANEXO K DOCUMENTAÇÃO RELATIVA À MONITORIZAÇÃO DE EMISSÕES 
GASOSAS DO FILTRO DE CARBONATO DE CÁLCIO 
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ANEXO L PLANTA DE LOCALIZAÇÃO DAS FONTES FIXAS 

 



O Desenhador: Margarida Oliveira

O Tecnico: ANTONIO GONCALVES CAMPELO - ENG. CIVIL

REQ. - PROCTER & GAMBLE PORTO - FABRICAÇÃO DE PRODUTOS DE CONSUMO SOCIEDADE UNIPESSOAL, LDA

LOCAL DA OBRA - RUA MONTE DOS PIPOS - CUSTOIAS - MATOSINHOS

PLANTA DA COBERTURA ESCALA:

DATA:

FOLHA:

JULHO/03

1

1/200

CAMPELO

EMAIL: campelo  etarplan.pt

RUA DE S. BRÁS, Nº 126 - VILARINHO

& FILHOS, LDA
PROJECTOS DE ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO CIVIL

TEL. 252 662 429 / 32   FAX. 252 662 422
4485-422 MACIEIRA DA MAIA (VILA DO CONDE)

@
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ANEXO M RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DO RUÍDO EMITIDO PARA O 
EXTERIOR (2007) 
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ANEXO N POLÍTICA DE PREVENÇÃO DE ACIDENTES GRAVES 
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1.Introdução 

 

1.1. Enquadramento no regime de prevenção de acidentes graves 

 
A Procter & Gamble Porto – fabricação de produtos de consumo sociedade unipessoal, Lda, 

abreviadamente designada por P&G-Porto, é uma unidade fabril dedicada à produção de 

lexívia. Os dados do estabelecimento são os seguintes: 

 

PROCTER & GAMBLE PORTO – Fabricação de Produtos de Consumo, Sociedade 

Unipessoal, Lda 

CAE (rev3)- 20411 (fabricação de sabões, detergentes e glicerina) 

NIF: 504728610 

 

A unidade industrial localiza-se no seguinte endereço: 
 

Rua Monte dos Pipos, n.º 105  

Guifões 

4460-059 Guifões 

Portugal  

 

 

 351 220 009 200 

 www.pg.com    
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1.2. Enquadramento no regime de prevenção de acidentes graves 

 

A P&G-Porto encontra-se abrangida pelo regime de prevenção de acidentes graves na medida 

em que é excedido o limiar mínimo estabelecido na parte 2 do Anexo I do Decreto Lei n.º 

254/2007, de 12 de Julho.  

 

 

De acordo com o inventário de substâncias químicas efectuado e a notificação enviada à 

Agência Portuguesa do Ambiente, a unidade enquadra-se no nível inferior de perigosidade, 

resultante da regra de adição de substâncias da Categoria 9 (substâncias perigosas para o 

ambiente). 

 

Categoria SEVESO Subcategoria Frases de Risco e Simbologia 

Substâncias Perigosas 

para o Ambiente 

9i – muito tóxicas 

para os organismos 

aquáticos 
 

R50 ou R50/53 

 

H400 – Muito tóxico 

para os organismos 

aquáticos. 

 

 

O funcionamento da instalação industrial é regulado por directrizes estabelecidas pelo grupo 

P&G, que mantém em funcionamento um Sistema de Gestão do Ambiente e um Sistema de 

Gestão da Segurança e Saúde, outrora certificados por entidade externa de acordo com 

a BS OHSAS 18001 e NP EN ISO 14001. A instalação industrial do Porto esteve 

ainda registada no EMAS. 

 

Apesar de não ser mantida actualmente a certificação e registo anteriormente mencionados, 

a instalação tem obrigações bastante restritivas traçadas pelo Grupo P&G, que efectua 

auditorias periodicamente e atesta o cumprimento destas. As directrizes, objectivos, 

requisitos e itens a auditar encontram-se sumariados no documento “Health, Safety & 

Environmental Standard 001 – 006”, o qual reflecte as políticas do grupo P&G e identifica e 

descreve as responsabilidades das organizações que são objecto de normalização pela qual 

se regem todas as unidades do grupo. 
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Além das directrizes do grupo, a unidade industrial está ainda sujeita ao cumprimento dos 

requisitos legais aplicáveis, donde foi determinada a aplicabilidade do Decreto Lei n.º 

254/2007, de 12 de Julho estando a instalação enquadrada no nível inferior de perigosidade a 

que correspondem as seguintes obrigações: 

 

- Notificação (artigo 7º do DL 254/2007, de 12 de Julho); 

- Avaliação da compatibilidade de localização (artigo 5º do DL 254/2007, de 12 de Julho); 

- Política de Prevenção de Acidentes Graves (artigo 9º do DL 254/2007, de 12 de Julho); 

- Efeito dominó (artigo 21º do DL 254/2007, de 12 de Julho); 

- Comunicação em caso de acidente (artigo 22º do DL 254/2007, de 12 de Julho). 

 
 
 
 

2.Política de Prevenção 

 

Em virtude de serem aplicáveis requisitos estabelecidos para o nível inferior de perigosidade, a 

organização elaborou, implementou e mantém activa uma Política de Prevenção de Acidentes 

Graves envolvendo substâncias perigosas, que visa difundir os princípios de actuação para: 

- prevenir a ocorrência de acidentes graves que possam colocar em risco ou o ambiente ou a 

saúde e segurança humana; 

-  actuar prontamente sobre quaisquer eventos que possam potencialmente ou efectivamente 

colocar em risco o ambiente e o Homem. 
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A gestão da prevenção baseia-se num ciclo de melhoria contínua que tem por base os seguintes 

elementos: 

 

 

 

 

Para a consecussão dos objectivos acima descritos, a organização tomou em consideração os 

príncipios definidos no Anexo III do Decreto-Lei n.º 254/2007 de 12 de Julho e definiu os critérios 

operacionais, responsabilidades e estratégias de actuação nas seguintes áreas: 

i. Organização e Pessoal  

ii. Identificação e avaliação dos riscos de acidentes graves 

iii. Controlo Operacional 

iv. Gestão de modificações 

v. Planificação para emergências 

vi. Monitorização de desempenho 

vii. Auditoria e Revisão. 

 

A abordagem efectuada à implementação do ciclo de melhoria contínua acima descrito consistiu 

na recolha dos elementos já implementados no estabelecimento, tendo-se procedido à sua 

actualização e/ou ajuste sempre que necessário. 
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2.1. Organização e Pessoal 

 

Todas as responsabilidades em matéria de prevenção de acidentes graves encontram-se descritas 

e implementadas de acordo com o referencial: 

 STANDARD SOP 1006 – Prevention & Improvement  
 

O estabelecimento implementou ainda os seguintes procedimentos: 

 Plano de Emergência Interno da Procter & Gamble Porto 
 
 Documento n.º 27 : “Sistema de Gestão de Emergência”  

 
 
Estes documentos abrangem os vários cenários de emergência e definem as responsabilidades 

pela sua prevenção e mitigação. 

 

2.2. Identificação e avaliação dos riscos de Acidentes Graves 

O estabelecimento tem implementados procedimentos para diagnosticar, inventariar e avaliar 

todos os riscos ambientais e para o Homem que possam decorrer em actividades normais, 

anormais e de emergência. Contempla os cenários gerados por intervenção directa ou por 

intervenientes influenciáveis.  

 

Os registos da avaliação são mantidos actualizados pelo líder do sistema que mantém as 

matrizes de identificação, avaliação e classificação de aspectos ambientais, tanto directos como 

potenciais, identificados e avaliados indicando se são significativos ou não. Estes registos são 

actualizados, no mínimo, sempre que se produza uma modificação de algum aspecto ambiental 

ou da sua avaliação (devido, por exemplo, a uma variação dos requisitos ambientais aplicáveis 

ou alteração da actividade).  

 

O procedimento que define os critérios, responsabilidades e modo de actuação encontram-se 

definidos no: 

 “MPA  ANEXO:DOC nº26 - Identificação e Avaliação de Aspectos Ambientais. 

São ainda atendidas as directrizes estabelecidas no: 

 “P&G HS&E Key Element Guide, Environmental System Classification”. 

 

2.3. Controlo Operacional 

No âmbito do controlo operacional, o estabelecimento implementou as directrizes descritas no: 

 “Documento n.º 26 - Sistema de controlo de emissões, resíduos e outros aspectos 

ambientais”  
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O qual permite a gestão de aspectos relacionados com a contaminação do solo, consumos de 

matérias-primas, energia e recursos naturais, ruído, odor, vibrações e impacto visual decorrentes 

da actividade da P&G Porto. 

 

O documento contempla vários anexos que são específicos para cada descritor ambiental, 

nomeadamente as seguintes Melhores Práticas Atuais (MPA’s) : 

 MPA gestão de resíduos; 

 MPA gestão de águas residuais 

 MPA transportadores/ operadores 

 MPA aspectos ambientais  

 

Encontram-se ainda implementados e operacionalizados procedimentos associados à informação 

essencial existente na fábrica para prevenção de quaisquer danos pela incorrecta utilização e/ou 

exposição aos produtos químicos, consagrado no  

 Anexo ao “Documento n.º 6 - Sistema de informação e classificação de químicos 

 

 

2.4. Gestão das Modificações 

 

A Gestão da Mudança é um aspecto considerado fundamental pela P&G, tendo a organização 

implementado um procedimento normalizado de operaçãoi, designado por  

 SOP 1006.5 – Sistema de Gestão das Modificações. 

 

O sistema de gestão implementado visa a identificação, análise e mitigação dos riscos no âmbito 

da saúde, segurança e ambiente, decorrentes de modificações no seio da organização e/ou 

envolvente. 

2.5. Planificação para Emergências 

O planeamento de emergências é efectuado de acordo com o  

 “Documento n.º 27 – Gestão da Emergência”  

 

Este documento descreve a forma de reagir de um modo rápido e eficaz em situações de 

emergência de modo a prevenir ou reduzir impactos em matéria de saúde, segurança e ambiente 

e no negócio.  

 

O procedimento é ainda suportado operacionalmente por anexos que definem as acções, 

responsabilidades e modos de actuação, nomeadamente os relacionados com o Plano de 

Emergência Interno. 
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2.5.1 Comunicação de Emergências 
O estabelecimento operacionalizou as diversas comunicações a efectuar no seguimento do 

registo de várias ocorrências. No âmbito da comunicação a efectuar em caso de acidente é 

efectuada: 

2.6. Monitorização de Desempenho 

O estabelecimento é periodicamente auditado pelo Grupo P&G no que concerne aos elementos 

do seu sistema de gestão pelo que o cumprimento dos requisitos definidos pelo regime de 

prevenção de acidentes graves serão, o mais tardar, avaliados por ocasião dessas auditorias. 

 

2.7. Auditoria e Revisão 

O estabelecimento não se encontra abrangido pela obrigatoriedade de efectuar verificação anual 

por entidade independente pelo que a auditoria à Política de Prevenção de Acidentes Graves se 

fará de acordo com o ponto 2.6 – Monitorização de Desempenho. 

A Política PPAG será revista sempre que se considere relevante para ir de encontro aos objectivos 

e estratégias de controlo de perigos de acidentes graves. Será ainda revista caso se verifiquem 

mudanças ao nível da organização, tecnologia, normas e legislação que possam ter reflexos no 

documento ora aprovado.    

 

 

 

___________   
(*)http://www.apambiente.pt/politicasambiente/prevencaoacidentes/obrigacoes/obrigaacidentegrave/paginas/default.aspx  
 

IMEDIATA
MENTE 

•IMEDIATAMENTE: 

•Comunicação imediata da ocorrência, através dos números de emergência, às forças e serviços necessários à 
intervenção imediata e ao serviço municipal de protecção civil. 

Até 24 
horas 

•NO PRAZO DE 24 HORAS: 

•Comunicação à APA e à DREN das circunstâncias do acidente, substâncias perigosas envolvidas e  consequências do 
acidente 

5 dias 

•NO PRAZO DE 5 dias CONTADOS DA DATA DA OCORRÊNCIA 

•Enviar o Relatório Resumido do Acidente para a APA  (*) 

10 dias 

•NO PRAZO DE 10 dias CONTADOS DA DATA DE OCORRÊNCIA: 

•Enviar o Relatório Detalhado do Acidente para a APA (*) 

Actualizaç
ão 

•Actualização e envio à APA da informação fornecida no relatório detallhado, no caso de ser realizado um inquérito 
mais aprofundado e dele resultarem novos elementos 

Nota: 

A presente Política de Prevenção de Acidentes Graves considera-se obsoleta após impressão.  

http://www.apambiente.pt/politicasambiente/prevencaoacidentes/obrigacoes/obrigaacidentegrave/Paginas/default.aspx
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ANEXO O DOCUMENTOS FOTOGRÁFICOS DE SUPORTE AO DESCRITOR 
GEOLOGIA E GEOMORFOLOGIA 

 

 

 

 

 

 

 FOTOGRAFIA 2FOTOGRAFIA 2FOTOGRAFIA 2FOTOGRAFIA 2    

Observação do relevo moderado, a poente da área em estudo, com vista 

sobre a auto-estrada A4, na qual se observam os seus taludes 

 

FOTOGRAFIA 1FOTOGRAFIA 1FOTOGRAFIA 1FOTOGRAFIA 1    

Observação do relevo presente na zona, com vista sobre o lado sudoeste da área 

afecta ao projecto 
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FOTOGRAFIA 3FOTOGRAFIA 3FOTOGRAFIA 3FOTOGRAFIA 3    

Observação de um pequeno afloramento granítico junto à fábrica da 

PROCTER & GAMBLE PORTO 
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ANEXO P LOCALIZAÇÃO DA ÁREA EM ESTUDO NA CARTA TECTONO-
ESTRATIGRÁFICA  

 

 

 

LEGENDA:  

 

2- Orla Ocidental 3- Orla Algarvia 4- Zona Centro Ibérica (1 – Trás-os-Montes, 2 – Douro-Beiras, 3 – Bordo 

Sudoeste) 5 – Zona de Ossa Morena (4 – Faixa blastomilonítica Espinho – Tomar – Campo Maior, 5 – Alter do 

Chão – Elvas, 6 – Estremoz – Barrancos, 7 – Montemor – Ficalho, 8 – Maciço de Beja) 6- Zona Sul Portuguesa 

(9 – Antiforma do Pulo do Lobo, 10 – Faixa Piritosa, 11 – sector Sudoeste) 7- Terrenos Alóctones (12 – 

Parautoctone, 13 – Morais – Bragança, 14 – Vila Nune – Valença, 15 – Beja – Acebuches) 

 

Tema base: Esquema tectono-estrutural da Carta Geológica de Portugal à escala original de 1/500.000 (extraída de Oliveira et 

alia, 1992) 

Sistema de Coordenadas: Lisboa Hayford Gauss IGeoE 
Projecção: Transverse Mercator 
Datum Lisboa; Origem N300000; E200000 
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ANEXO Q LOCALIZAÇÃO DA ÁREA EM ESTUDO NA CARTA GEOLÓGICA 

 

 

 

 Tema base: Carta Geológica à escala original de 1/50000, extracto da Folha 9-C (Porto) 

Localização da área em estudo 
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ANEXO R LOCALIZAÇÃO DA ÁREA EM ESTUDO NA CARTA NEOTECTÓNICA  
 

 

 

Tema base: Carta Neotectónica de Portugal à escala original de 1/1 000 000 (Cabral, 1993) 

 

 

Localização da área em estudo 
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ANEXO S LOCALIZAÇÃO DA ÁREA EM ESTUDO NAS CARTAS DE PREVISÃO 
SÍSMICA 

 

 

 

     LEGENDA 

 

 

 

 

DESENHO 1 

ZONAS SÍSMICAS PROPOSTAS PELO RSAEEP 
Localização da área em estudo na Carta das Zonas Sísmicas propostas pelo “Regulamento de 

Segurança e Acções para Estruturas de Edifícios e Pontes” (Decreto-Lei nº 235/83 de 31 de Maio de 
1983). 

 

Sistema de Coordenadas: Lisboa Hayford Gauss IGeoE 
Projecção: Transverse Mercator 
Datum Lisboa; Origem N300000; E200000 
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        LEGENDA 

 

 

 

 

DESENHO 2 

CARTA DE INTENSIDADES SÍSMICAS MÁXIMAS 
Localização da área em estudo na Carta das Intensidades Sísmicas Máximas observadas em 

Portugal Continental no período entre 1901 e 1971 (Escala de Mercalli Modificada). 

 

 

 

Sistema de Coordenadas: Lisboa Hayford Gauss IGeoE 

Projecção: Transverse Mercator 
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     LEGENDA 

 

 

 

 

DESENHO 3 

CARTA DE ISOLINHAS DE ACELERAÇÃO MÁXIMA 
Localização da área em estudo na Carta das Isolinhas de Aceleração Máxima para um período de 

retorno de 1000 anos (unidades em cm/s2). 

 

Sistema de Coordenadas: Lisboa Hayford Gauss IGeoE 

Projecção: Transverse Mercator 
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        LEGENDA 

 

 

 

 

 

DESENHO 4 

CARTA DE ISOLINHAS DE VELOCIDADE MÁXIMA 
Localização da área em estudo na Carta das Isolinhas de Velocidade Máxima para um período de 

retorno de 1000 anos (unidades em cm/s). 

 

 

Sistema de Coordenadas: Lisboa Hayford Gauss IGeoE 

Projecção: Transverse Mercator 
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     LEGENDA 

 

 

 

 

 

DESENHO 5 

CARTA DE ISOLINHAS DE DESLOCAMENTO MÁXIMO 
Localização da área em estudo na Carta das Isolinhas de Deslocamento Máximo para um período de 

retorno de 1000 anos (unidades em cm). 

Sistema de Coordenadas: Lisboa Hayford Gauss IGeoE 

Projecção: Transverse Mercator 
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ANEXO T LOCALIZAÇÃO DA ÁREA EM ESTUDO NA CARTA DA REDE DE DRENAGEM E LOCALIZAÇÃO DOS PONTOS DE ÁGUA 
 

 

 

 

Tema base: Carta Topográfica à escala original de 1/25.000, extracto das Folhas 110 – Maia e 122 – Porto 

Localização da área em estudo 
Rio Leça 
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ANEXO U LOCALIZAÇÃO DA ÁREA ESTUDO NA CARTA HIDROGEOLÓGICA 

 

 

 

 

Tema base: Carta Hidrogeológica de Portugal à escala original de 1/200.000, extracto da Folha 1 

Localização da área em estudo 
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ANEXO V PEDIDO DE PARECER À ARH-N E À CMM RELATIVAMENTE AO 
ABATIMENTO DE TERRAS 



 
 
 
 
 
 
 

 
ADMINISTRAÇÃO REGIÃO HIDROGRÁFICA  

do NORTE 

Exmo. Sr. Director  

Rua Formosa, 254 

4049-030 PORTO 

 

Custóias, 13 de Abril 2012 

 
 
Assunto: Pedido de Informação para resolução do problema descrito nesta carta – Abatimento de terras 
 
 
 
 
A empresa Procter & Gamble Porto, nº de contribuinte 504728610, com sede na Rua Monte dos Pipos, 115, 

4460-059 Guifões, vem partilhar com v/ Exas. o problema que temos no nosso Parque de Estacionamento, 

e solicitar o V. parecer no sentido de se resolver a situação do Abatimento do Terreno. 

 

No nosso Parque de Estacionamento, passa um pequeno ribeiro que está canalizado, no entanto como 

podem verificar pelas fotos em anexo, esta parte do terreno cedeu, e consegue-se ver que as aduelas estão 

todas partidas e danificadas. 

 

Solicitamos informação, sobre a forma como deverão ser empreendidas as acções, para resolver esta 

situação, que não é totalmente da nossa responsabilidade, visto que toda a parte afectada se encontra no 

terreno do vizinho do lado, no entanto a parte do terreno que cedeu encontra-se do lado da nossa empresa. 

 

Ficamos disponíveis para toda e qualquer informação adicional requerida, e ficamos a aguardar o favor das 

V. prezadas notícias. 

 

Com os melhores cumprimentos. 

 

Fernanda Campos 

Dept. Técnico 

 

 

 

 

Anexos: Fotos 

   Cópias de e-mail enviados 



 

 

De: "Campos, Fernanda" <campos.f.3@pg.com>
Data: quarta-feira, 7 de Março de 2012 17:38
Para: <mail@cm-matosinhos.pt>
Anexar: IMG_6084.jpg; IMG_6077.jpg; IMG_6078.jpg; IMG_6081.jpg; IMG_6082.jpg; IMG_6083.jpg
Assunto: Abatimento de Terreno - Aduelas partidas

Página 1 de 12

18-05-2012

 
Exmos. Srs, 
  
Somos a empresa Procter & Gamble Porto, =ituada na morada Rua Monte dos 
Pipos, 105, 4460 =uifões. 
  
No nosso Parque de Estacionamento, passa um =equeno ribeiro que estava 
canalizado, no entanto como podem verificar =fotos em anexo) esta parte do 
terreno cedeu e as aduelas estão todas partidas. 
Gostaríamos que nos informassem que =epartamento vosso nos pode ajudar 
para resolvermos este problema que =ão é só nosso, afecta igualmente o 
vizinho do lado. 
  
Ficando a aguardar a v/ resposta, subscrevo-me =om os melhores 
cumprimentos. 
  
  
Fernanda Campos 
Procter & Gamble Porto 
Rua Monte dos Pipos, 105 
( +351 22 0009231 / 968 926 =08 
Æ +351 22 0009292 
+<=pan =tyle="font-size:10.0pt;font-family:"Tahoma","sans-
serif=quot;;color:gray"> campos.f.3@pg.com=/u> 
  
GO GREEN – KEEP IT ON YOUR SCREEN 
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ANEXO W CARTA DE UNIDADES DE PAISAGEM 

 

 

 

        

 

              

 

  Tema base: Vista aérea (Fonte: Google Earth) 
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ANEXO X CARTA DE QUALIDADE VISUAL DA PAISAGEM 

 

 

  

        

 

              

  Tema base: Vista aérea (Fonte: Google Earth) 
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ANEXO Y CARTA DE QUALIDADE NATURAL E CULTURAL DA PAISAGEM 

 

 

  

        

 

              

  Tema base: Vista aérea (Fonte: Google Earth) 
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ANEXO Z CARTA DE QUALIDADE DA PAISAGEM 

 

 

  

        

 

              

Tema base: Vista aérea (Fonte: Google Earth) 
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ANEXO AA CARTA DE ABSORÇÃO VISUAL 

 

 

  

        

 

              

Tema base: Vista aérea (Fonte: Google Earth) 
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ANEXO BB ANÁLISE FISIOGRÁFICA 

 

 

 

 

Tema base: Carta Topográfica à escala original de 1/25.000, extracto das Folhas n.º 110 – Maia e n.º 122 – Porto 

Localização da área em estudo 
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ANEXO CC CARTA DE FRAGILIDADE DA PAISAGEM 
 

 

        

 

 

 Tema base: Vista aérea (Fonte: Google Earth) 
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ANEXO DD CATÁLOGO FLORÍSTICO 

 

 

Espécie Família 

Amaranthus sp. Amaranthaceae 

Anagallis arvensis L. Primulaceae 

Anthoxanthum sp.  Poaceae 

Atriplex sp Chenopodiaceae 

Brassica oleracea  L. Brassicacea 

Calystegia sepium (L.) R. Br.  Convolvulaceae 

Conyza sp. Asteraceae 

Chelidonium majus L. Papaveraceae 

Fumaria officinalis L. Fumariaceae 

Galinsoga parviflora Cav. Asteraceae 

Galium aparine L. Rubiaceae 

Hedera helix L. Araliaceae 

Juncus pygmaeus Rich. in Thuill. Juncaceae 

Mercuriallis sp. Urticaceae 

Oxalis corniculata L. Oxalidaceae 

Plantago major L. Plantaginaceae 

Poa annua L. Poaceae 

Polygonum aviculare L. Polygonaceae 

Polygonum persicaria L. Polygonaceae 

Polypogon sp. Poaceae 

Pteridium aquilinum (L.) Kuhn. Dennstaedtiaceae 

Rubus ulmifolius Schott Rosaceae 

Sonchus oleraceus L. Asteraceae 

Stellaria media (L.) Vill. Caryophyllaceae 

Tradescantia fluminensis Vell. Commelinaceae 

Umbilicus rupestris (Salisb.) Dandy in 
Ridd. 

Crassulacea 

Urtica dioica L. Urticaceae 

Urtica urens L. Urticaceae 

Vicia sativa L. Fabaceae 
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ANEXO EE CATÁLOGO FAUNÍSTICO 

 

Quadro 1. Espécies de anfíbios com ocorrência potencial na área de estudo (com base na bibliografia (B) e trabalho de 
campo (OC)), respectivas categorias de conservação em Portugal Continental de acordo com o Livro Vermelho dos 
Vertebrados de Portugal (Cabral 2006) e com a IUCN (International Union for Conservation of Nature), tipo de 
ocorrência e instrumentos legais de protecção - Convenção de Berna e Directiva Aves/Habitats (Decreto-Lei 140/99 e 
Decreto-Lei 49/2005) 

Categoria 
Instrumentos 

legais 
Família Espécie Fonte 

Continente IUCN 

Ocorrência 

Berna 
Dir. 
A/H 

Pleurodeles waltl 

Salamandra-de-costelas-
salientes 

B LC LC Res III  

Salamandra salamandra 

Salamandra-de-pintas-
amarelas 

B, OC LC LC Res III  

Triturus boscai 

Tritão-de-ventre-laranja 
B LC NT 

Res     
EndIb 

III  

Triturus helveticus 

Tritão-palmado 
B VU LC Res III  

SALAMANDRIDAE 

Triturus marmoratus 

Tritão-marmorado 
B LC LC Res III B-IV 

Alytes obstetricans 

Tritão-palmado 
B LC LC Res II B-IV 

DISCOGLOSSIDAE 
Discoglossus galganoi 

Rã-de-focinho-pontiagudo 
B NT LC 

Res     
EndIb 

II 
B-II, B-

IV 

PELOBATIDAE 
Pelobates cultripes 

Sapo-de-unha-negra 
B LC LC Res II B-IV 

PELODYTIDAE 
Pelodytes sp. 

Sapinho-de-verrugas-verdes 
B NE  Res III  

Bufo bufo  

Sapo-comum 
B LC LC Res III  

BUFONIDAE 
Bufo calamita 

Sapo-corredor 
B LC LC Res II B-IV 

HYLIDAE 
Hyla arborea 

Rela 
B LC NT Res II B-IV 

RANIDAE 
Rana perezi 

Rã-verde 
B LC NT Res III B-V 

 

Fonte: OC – observação de campo; B – bibliografia 

Ocorrência: Res – residente; Res/EndIb – Residente/Endemismo Ibérico 

Estado de conservação: VU – Vulnerável; NT – Quase ameaçado; LC – Pouco Preocupante; NE – Não avaliado 
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Quadro 2. Espécies de répteis com ocorrência na área de estudo (com base na bibliografia (B) e trabalho de campo 
(OC)), respectivas categorias de conservação em Portugal Continental de acordo com o Livro Vermelho dos 
Vertebrados de Portugal (Cabral 2006) e com a IUCN (International Union for Conservation of Nature), tipo de 
ocorrência e instrumentos legais de protecção - Convenção de Berna e Directiva Aves/Habitats (Decreto-Lei 140/99 e 
Decreto-Lei 49/2005) 

Categoria 
Instrumentos 

legais 
Família Espécie Fonte 

Continente IUCN 

Ocorrência 

Berna 
Dir. 
A/H 

GEKKONIDAE 
Tarentola mauritanica 

Osga-comum 
B LC  Res III  

ANGUIDAE 
Anguis fragilis 

Cobra-de-vidro 
B LC  Res III  

Lacerta lepida 

Lagarto 
B LC  Res II  

Podarcis bocagei 

Lagartixa-de-Bocage 
B LC  Res/EndIb III  

Podarcis hispanica 

Lagartixa-ibérica 
B LC  Res III B-IV 

LACERTIDAE 

Psammodromus algirus 

Lagartixa-do-mato 
B LC  Res III  

Chalcides bedriagai 

Cobra-de-pernas-pentadáctila 
B LC  Res/EndIb II B-IV 

SCINCIDAE 
Chalcides striatus 

Cobra-de-pernas-tridáctila 
B LC  Res III  

BLANIDAE 
Blanus cinereus 

Cobra-cega 
B LC  Res III  

Coluber hippocrepis 

Cobra-de-ferradura 
B LC  Res II B-IV 

Coronella austriaca 

Cobra-lisa-europeia 
B VU  Res II B-IV 

Coronella girondica 

Cobra-lisa-meridional 
B LC  Res III  

Elaphe scalaris 

Cobra-de-escada 
B LC  Res III  

Natrix maura 

Cobra-de-água-viperina 
B LC  Res III  

COLUBRIDAE 

Natrix natrix 

Cobra-de-água-de-colar 
B LC LR/lc Res III  

PSAMMOPHIIDAE 
Malpolon monspessulanus 

Cobra-rateira 
B LC  Res III  

VIPERIDAE 
Vipera latastei 

Víbora-cornuda 
B VU  Res II  

 

Fonte: B – bibliografia 

Ocorrência: Res – residente; Res/EndIb – Residente/Endemismo Ibérico 

Estado de conservação: VU – Vulnerável; LC – Pouco Preocupante 
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Quadro 3. Espécies de aves com ocorrência na área de estudo (com base na bibliografia (B) e trabalho de campo (OC)), 
respectivas categorias de conservação em Portugal Continental de acordo com o Livro Vermelho dos Vertebrados de 
Portugal (Cabral 2006) e com a IUCN (International Union for Conservation of Nature), tipo de ocorrência e instrumentos 
legais de protecção - Convenção de Berna e Directiva Aves/Habitats (Decreto-Lei 140/99 e Decreto-Lei 49/2005) 

Categoria Instrumentos legais 

Família Espécie Fonte 
Continente IUCN 

Ocorrência 
Berna Bona 

Dir. 
A/H 

Outros 

Milvus migrans 

Milhafre-preto 
B LC LC MigRep II II A-I  

Accipiter gentilis 

Açor 
B VU LC Res II II 

 
 

Accipiter nisus 

Gavião 
B LC LC Res II II 

 
 

ACCIPITRIDAE 

Buteo buteo 

Águia-de-asa-redonda 
B LC LC Res II II 

 
 

Falco tinnunculus 

Peneireiro-vulgar 
B LC LC Res II II   

Falco subbuteo 

Ógea 
B VU LC MigRep II II   FALCONIDAE 

Falco peregrinus 

Falcão-peregrino 
B VU LC Res II II A-I  

LARIDAE 
Larus cachinnans 

Gaivota-de-patas-amarelas 
OC, B LC LC Res III    

Columba livia 

Pombo-das-rochas 
B DD LC Res III  D 1 

Columba palumbus 

Pombo-torcaz 
B LC LC Res/Vis   D 1 

Streptopelia turtur 

Rola-brava 
B LC LC MigRep III  D 1 

COLUMBIDAE 

Streptopelia decaocto 

Rola-turca 
OC, B LC LC Res III  

 
 

CUCULIDAE 
Cuculus canorus 

Cuco 
B LC LC MigRep II  

 
 

TYTONIDAE 
Tyto alba 

Coruja-das-torres 
B LC LC Res II  

 
 

Otus scops 

Mocho-pequeno-de-orelhas 
B DD LC MigRep II  

 
 

Athene noctua 

Mocho-galego 
B LC LC Res II  

 
 STRIGIDAE 

Strix aluco 

Coruja-do-mato 
B LC LC Res II  

 
 

APODIDAE 
Apus apus 

Andorinhão-preto 
OC, B LC LC MR III  

 
 

UPUPIDAE 
Upupa epops 

Poupa 
B LC LC 

MigRep/ 
Res 

II  
 

 

PICIDAE 
Dendrocopus major 

Pica-pau-malhado-grande 
B LC LC Res II  

 
 



AMPLIAÇÃO DA PROCTER & GAMBLE PORTO 
ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL  

Relatório Síntese  

 

 4 

Categoria Instrumentos legais 

Família Espécie Fonte 
Continente IUCN 

Ocorrência 
Berna Bona 

Dir. 
A/H 

Outros 

Galerida cristata 

Cotovia-de-poupa 
B LC LC Res III  

 
 

ALAUDIDAE 
Lullula arborea 

Cotovia-dos-bosques 
B LC LC Res/Vis III  

 
 

Ptyonoprogne rupestris 

Andorinha-das-rochas 
B LC LC Res II  

 
 

Hirundo rustica 

Andorinha-das-chaminés 
OC, B LC LC MigRep II  

 
 HIRUNDINIDAE 

Delichon urbicum 

Andorinha-dos-beirais 
B LC LC MigRep II  

 
 

Motacilla flava 

Alvéola-amarela 
B LC LC MigRep II  

 
 

Motacilla cinerea 

Alvéola-cinzenta 
B LC LC Res/Vis II  

 
 MOTACILLIDAE 

Motacilla alba 

Alvéola-branca 
B LC LC ResVis II  

 
 

TROGLODYTIDAE 
Troglodytes troglodytes 

Carriça 
OC, B LC LC Res II  

 
 

PRUNELLIDAE 
Prunella modularis 

Ferreirinha 
B LC LC Res II  

 
 

Erithacus rubecula 

Pisco-de-peito-ruivo 
OC, B LC LC Res II II 

 
 

Phoenicurus ochrurus 

Rabirruivo-preto 
OC, B LC LC Res II II 

 
 

Saxicola torquatus 

Cartaxo 
B LC LC Res II II 

 
 

Turdus merula 

Melro 
OC, B LC LC Res III II D 1 

Turdus philomelos 

Tordo-pinto 
B 

NT 

LC 
LC 

Rep 

Vis 
III II D 1 

TURDIDAE 

Turdus viscivorus 

Tordoveia 
B LC LC Res III  D 1 

Cettia cetti 

Rouxinol-bravo 
B LC LC Res II II   

Cisticola juncidis 

Fuinha-dos-juncos 
B LC LC Res II II   

Hippolais polyglotta 

Felosa-poliglota 
B LC LC MigRep II II   

Sylvia atricapilla 

Toutinegra-de-barrete 
B LC LC Res II II   

SYLVIIDAE 

Sylvia undata 

Felosa-do-mato 
B LC LC Res II  A-I  
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Categoria Instrumentos legais 

Família Espécie Fonte 
Continente IUCN 

Ocorrência 
Berna Bona 

Dir. 
A/H 

Outros 

Sylvia melanocephala 

Toutinegra-dos-valados 
B LC LC Res II II 

 
 

Phylloscopus ibericus 

Felosinha-ibérica 
B LC  MigRep II II 

 
 

Regulus ignicapilla 

Estrelinha-real 
B LC LC Res/Vis II II 

 
 

AEGITHALIDAE 
Aegithalos caudatus 

Chapim-rabilongo 
B LC LC Res III  

 
 

Parus cristatus 

Chapim-de-crista 
B LC LC Res II  

 
 

Parus ater 

Chapim-carvoeiro 
B LC LC Res II  

 
 

Parus caeruleus 

Chapim-azul 
B LC LC Res II II 

 
 

PARIDAE 

Parus major 

Chapim-real 
B LC LC Res II  

 
 

CERTHIIDAE 
Certhia brachydactyla 

Trepadeira-comum 
B LC LC Res II  

 
 

Garrulus glandarius 

Gaio 
B LC LC Res   D 1 

Pica pica 

Pega-rabuda 
B LC LC Res   D 1 CORVIDAE 

Corvus corone 

Gralha-preta 
B LC LC Res III  D 1 

STURNIDAE 
Sturnus unicolor 

Estorninho-preto 
B LC LC Res II  

 
 

Passer domesticus 

Pardal 
OC, B LC LC Res   

 
 

PASSERIDAE 
Passer montanus 

Pardal-montês 
B LC LC Res III  

 
 

ESTRILDIDAE 
Estrilda astrild 

Bico-de-lacre 
B NA  Nind   

 
3/I 

Fringilla coelebs 

Tentilhão 
OC, B LC LC Res III  

 
 

Serinus serinus 

Milheirinha 
OC, B LC LC Res II  

 
 

Carduelis chloris 

Verdelhão 
OC, B LC LC Res II  

 
 

Carduelis carduelis 

Pintassilgo 
B LC LC Res II  

 
 

FRINGILLIDAE 

Carduelis cannabina 

Pintassilgo-comum 
B LC LC Res II  
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Quadro 4. Espécies de mamíferos potencialmente presentes na área de estudo (com base em referências bibliográficas (B) 
e em trabalho de campo (OC) realizado no local), respectivas categorias de conservação em Portugal Continental de 
acordo com o Livro Vermelho dos Vertebrados de Portugal (Cabral 2006) e com a IUCN (International Union for 
Conservation of Nature), tipo de ocorrência e instrumentos legais de protecção - Convenção de Berna, Convenção de Bona 
e Directiva Aves/Habitats (Decreto-Lei 140/99 e Decreto-Lei 49/2005). 

 

Categoria Instrumentos legais 
Família Espécie Fonte 

Continente IUCN 
Ocorrência 

Berna Bona Dir. A/H Outra 

ERINACIDAE 
Erinaceus europaeus 

Ouriço-cacheiro 
B LC LR/lc Res III  

 
 

SORICIDAE 

Crocidura russula 

Musaranho-de-dentes-
brancos 

B LC LC Res III  

 

 

TALPIDAE 
Talpa occidentalis 

Toupeira 
B LC LR/lc Res/EndIb   

 
 

LEPORIDAE 
Oryctolagus cuniculus 

Coelho-bravo 
B NT LR/lc Res   

 
1 

SCIURIDAE 
Sciurus vulgaris 

Esquilo 
B LC NT Res III  

 
 

Apodemus sylvaticus 

Rato-do-campo 
B LC LC Res   

 
 

Rattus norvegicus 

Ratazana 
OC, B NA LR/lc NInd   

 
3/I MURIDAE 

Mus spretus 

Rato-das-hortas 
B LC LC Res   

 
 

MUSTELIDAE 
Mustela nivalis 

Doninha 
B LC LR/lc Res III  

 
 

 

Fonte: OC – Observação de campo; B – bibliografia 

Categoria: CR – Criticamente em Perigo, VU – Vulnerável, NT – Quase ameaçado, DD – Informação Insuficiente, LC – Pouco 
Preocupante, NE – Não avaliado, NA – Não aplicável 

Ocorrência: Res – Residente, EndIb – Endemismo ibérico, NInd – não indígena 

Berna: Anexo II - espécies da fauna estritamente protegidas, Anexo III - espécies da fauna protegidas 

Bona: Anexo II – Lista de espécies migradoras que deverão ser objecto de acordo 

Dir. A/H (Directiva Aves e Directiva Habitats): Decreto-Lei N.º 140/99, de 24 de Abril 

Anexo B-II - Espécies animais e vegetais de interesse comunitário cuja conservação exige a designação de zonas especiais de conservação 

Anexo B-IV - Espécies animais e vegetais de interesse comunitário que exigem uma protecção rigorosa 
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ANEXO FF AUTORIZAÇÃO DO IGESPAR RELATIVAMENTE AOS TRABALHOS 
ARQUEOLÓGICOS 
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ANEXO GG CERTIDÃO DE LOCALIZAÇÃO 
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ANEXO HH RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DO RUÍDO EMITIDO PARA O 
EXTERIOR (2012) 
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1. CARACTERIZAÇÃO DO ENSAIO  
 
1.1. Descrição e Objectivo 
O presente relatório foi realizado como apoio ao Estudo de Impacte Ambiental da Ampliação da 
Procter & Gamble Porto, localizada na Rua Monte dos Pipos, 105, Matosinhos. Pretende-se avaliar os 
Valores Limite de Exposição e o Critério de Incomodidade associados ao funcionamento da Fábrica. 
 
Foi avaliado o ruído proveniente da referida atividade em 4 pontos de medição, com as seguintes 
coordenadas: 
P1: 41°11'55.63"N; 8°39'28.34"W. 
P2: 41°11'54.67"N; 8°39'29.00"W. 
P3: 41°11'57.78"N; 8°39'27.99"W. 
P4: 41°11'54.92"N; 8°39'24.49"W. 
 
Para tal foram realizadas medições durante o funcionamento da actividade em avaliação, tendo sido 
considerados como períodos de ruído residual intervalos de tempo em que foi possível encerrar, 
advertidamente, a fábrica (apenas em P1, durante 30 minutos, às 14h30 de dia 3-05-2012), e no 
período noturno quando a fábrica encerrava naturalmente.  
 
Na realização das medições dos níveis sonoros foi seguido o descrito na Norma Portuguesa NP ISO 
1996 (2011), sendo os resultados interpretados de acordo com os limites estabelecidos no 
Regulamento Geral do Ruído, Decreto-Lei n.º 9/2007, em vigor desde Fevereiro de 2007. 
 

 
1.2. Dados Identificadores dos Ensaios 

Requerente Procter & Gamble Porto 

Actividade avaliada Indústria 

Localização da actividade Rua Monte dos Pipos, 105, Matosinhos 

Local da medição interior  - 

Local da medição exterior P1 a P4 

Identificação/Caracterização 
das Fontes de Ruído 

Ruídos provenientes da Fábrical 
(Funcionamento de máquinas) 

Horário de funcionamento 
do estabelecimento no mês 

mais crítico 
24h por dia 
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1.3. Definições 
 Períodos de Referência – “o intervalo de tempo a que se refere um indicador de ruído, de modo a 
abranger as actividades humanas típicas delimitado nos seguintes termos” :  
 - Diurno (07h00min. às 20h00min.) 
 - Entardecer (20h00min. às 23h00min.)   
 - Nocturno (23h00min. às 07h00min.). 
 
 Ruído Ambiente – “o ruído global observado numa dada circunstância num determinado instante, 
devido ao conjunto das fontes sonoras que fazem parte da vizinhança próxima ou longínqua do local 
considerado”. 
 
 Ruído Particular – “componente do ruído ambiente que pode ser especificamente identificada 
por meios acústicos e atribuída a uma determinada fonte sonora”. 

 

 Ruído Residual – “o ruído ambiente a que se suprimem um ou mais ruídos particulares, para uma 
situação determinada; 
 
 Nível Sonoro Contínuo Equivalente, Ponderado A, LAeq, de um ruído num intervalo de tempo - 
nível sonoro, em dB(A), de um ruído uniforme que contém a mesma energia acústica que o ruído 
referido naquele intervalo de tempo. 
  

dB(A) 10
1

log10
0

10

)(

10 








  dT

T
L

T
tLA

Aeq
  

sendo: 
LA (t) o valor instantâneo do nível sonoro em dB(A); 
T o período de referência em que ocorre o ruído particular 

 
 Indicador de Ruído Diurno (Ld) ou (Lday)- “o nível sonoro médio de longa duração, conforme 
definido na norma NP ISO 1996-1:2011, ou na versão actualizada correspondente, determinado 
durante uma série de períodos diurnos representativos de um ano”, expresso em dB(A) ; 

 

 Indicador de Ruído do Entardecer (Le) ou (Levening)- “o nível sonoro médio de longa duração, 
conforme definido na norma NP ISO 1996-1:2011, ou na versão actualizada correspondente, 
determinado durante uma série de períodos do entardecer representativos de um ano” , expresso em 
dB(A) ; 
 

 Indicador de Ruído Nocturno (Ln) ou (Lnight)- “o nível sonoro médio de longa duração, conforme 
definido na norma NP ISO 1996-1:2011, ou na versão actualizada correspondente, determinado 
durante uma série de períodos nocturnos representativos de um ano” , expresso em dB(A) ; 
 
 Indicador de Ruído Diurno-Entardecer-Nocturno (Lden)- “o indicador de ruído, expresso em dB(A), 
associado ao incómodo global, dado pela expressão: 

 
 Zonas Sensíveis - “a área definida em plano municipal de ordenamento do território como 
vocacionada 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 
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servir a população local, tais como café se outros estabelecimentos de restauração, papelarias e outros 
estabelecimentos de comércio tradicional, sem funcionamento no período nocturno; 
 

 Zonas Mistas - “a área definida 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”; 
 
 Zona Urbana Consolidada - “a zona sensível ou mista com ocupação estável em termos de 
edificação”. 

 

2. CONTEXTO LEGISLATIVO E PROCEDIMENTOS DE MEDIDA E DE CÁLCULO 
 
2.1. Metodologia  

Os ensaios acústicos e os cálculos apresentados no presente relatório foram realizados de acordo com 
a normalização aplicável, nomeadamente a NP ISO 1996-1:2011. A análise dos resultados é realizada 
de acordo com o Regulamento Geral do Ruído – Decreto-Lei nº 9/2007, de 17 de Janeiro.  

 
Na avaliação da incomodidade sonora são seguidos os critérios estabelecidos no artigo 13º, com base 
nas diferenças de LAeq do ruído ambiente e residual, consideradas as correcções indicadas no anexo I. 
 
Na avaliação dos valores limite é verificado o disposto no Capítulo III – Artigo 13º - Actividades 
ruidosas permanentes 
Ponto 1 – “A instalação e o exercício de actividades ruidosas permanentes em zonas mistas, nas 
envolventes das zonas sensíveis ou mistas ou na proximidade dos receptores sensíveis isolados estão 
sujeitos”:  

… 
b) “Ao cumprimento do critério de incomodidade, considerado como a diferença entre o valor do 
indicador 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”, consideradas as correcções indicadas no anexo I da Legislação. 

 
De acordo com o ponto 1 deste anexo, o valor de LAeq do ruído ambiente determinado durante a 
ocorrência do ruído particular é corrigido de acordo com as características tonais ou impulsivas do 
ruído, passando a designar-se por Nível de Avaliação - LAr, de acordo com a seguinte expressão:  

21
KKLL

AeqAr
  

onde K1 é a correcção tonal e K2 é a correcção impulsiva. 
 
O método para detectar as características tonais do ruído dentro do intervalo do tempo de avaliação 
consiste em verificar, no espectro de um terço de oitava, se o nível de uma banda excede o das 
adjacentes em 5 dB(A) ou mais, caso em que o ruído deve ser considerado tonal. 
 
Para detectar as características impulsivas do ruído dentro do intervalo de tempo de avaliação 
determina-se a diferença entre o nível sonoro contínuo equivalente, LAeq,T, medido em simultâneo 
com a característica impulsiva e fast. Se esta diferença for superior a 6 dB, o ruído deverá ser 
considerado impulsivo. 
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Caso se detectem componentes tonais, K1 é igual a 3 dB(A). O mesmo acontece, quando se verificam 
componentes impulsivas, em que K2 é igual a 3 dB(A), ou K1=0 dB(A) e K2=0 dB(A) se estas 
componentes não forem identificadas. Caso se verifiquem as duas características em simultâneo, ao 
valor de LAeq é adicionado 6 dB(A). 
 
De acordo com o ponto 2 do mesmo anexo, aos valores limite da diferença entre o LAeq do ruído 
ambiente que inclui o ruído particular corrigido (LAr) e o LAeq do ruído residual estabelecidos na alínea 
b) do nº1 do artigo 13º, é adicionado o valor D, em função da relação percentual entre a duração 
acumulada de ocorrência do ruído particular e a duração total do período de referência. 

 

Valor da relação percentual (q) entre a 
duração acumulada de ocorrência do 
ruído particular e a duração total do 

período de referência 

Valor Limite [dB(A)] 

Período 
Diurno 

Período 
Entardecer Período Nocturno 

q ≤ 12,5% 9 8 5 a) 6 b) 

12,5% < q ≤ 25% 8 7 5 a) 6 b) 

25% < q ≤ 50% 7 6 5 5 

50%< q ≤ 75% 6 5 4 4 

q > 75% 5 4 3 3 
a) Valores aplicáveis a actividades com horário de funcionamento que ultrapasse as 24 h. 
b) Valores aplicáveis a actividades com horário de funcionamento até às 24 h 

 
O disposto no ponto 1 alínea b), não se aplica em qualquer dos períodos 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), 
considerando o estabelecido nos nºs 1 e 4 do anexo I do Decreto-Lei n.º 9/2007. 
 
 

2.2. Instrumentação e Medições 
As medições foram efectuadas com recurso a equipamento de medição e ensaio adequado, 
nomeadamente: 
- Sonómetro Analisador, com dois canais, de classe de precisão 1, Marca 01dB, Modelo Solo e 
respetivo calibrador acústico. 

- Data da Última Verificação Periódica: Março de 2011, pelo ISQ (boletim em anexo). 
 
Previamente ao início das medições, foi verificado o bom funcionamento do sonómetro, bem como os 
respectivos parâmetros de configuração. 
No início e no final de cada série de medições procedeu-se à calibração do sonómetro. O valor obtido 
no final do conjunto de medições não diferiu do inicial mais do que 0,5 dB(A). 
Quando este desvio é excedido o conjunto de medições não é considerado válido e é repetido com 
outro equipamento conforme ou depois de identificado e devidamente corrigida a causa do desvio, de 
acordo com os procedimentos definidos no Manual da Qualidade do Laboratório. 
 
As medições foram realizadas com o equipamento montado num tripé, com o microfone a uma altura 
compreendida entre 1,2 m e 1,5 m acima do pavimento.  
 
As considerações expressas neste estudo seguem o estipulado no Regulamento Geral do Ruído, 
Decreto-Lei n.º 9/2007, de 17 de Janeiro, pelo que o principal parâmetro a considerar é o LAeq (nível 
sonoro contínuo equivalente). 
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3. RESULTADOS OBTIDOS E CONCLUSÕES 
 

3.1. Dados Obtidos  

Os resultados (médios) das medições de ruído ambiente e ruído residual, realizadas para os Períodos 
considerados são apresentados nos quadros seguintes. 
 

 
 

Ponto 1 - Período Diurno (07h-20h) - Medições de Ruído Ambiente

ID Data Observações

Med.1

2-5-2012

Das

71,6 74,9

Tonais: 

18:18 Não

Mem. às Impulsivas:

4 18:28 Não

Med.2

2-5-2012

Das

72,5 74,8

Tonais: 

18:28 Não

Mem. às Impulsivas:

4 18:38 Não

Med.3

2-5-2012

Das

71,5 75,6

Tonais: 

18:38 Não

Mem. às Impulsivas:

4 18:48 Não

Med.4

3-5-2012

Das

72,1 76,8

Tonais: 

13:30 Não

Mem. às Impulsivas:

19 13:40 Não

Med.5

3-5-2012

Das

71,3 75,5

Tonais: 

13:40 Não

Mem. às Impulsivas:

19 13:50 Não

Med.6

3-5-2012

Das

71,9 74,7

Tonais: 

13:50 Não

Mem. às Impulsivas:

19 14:00 Não

Intervalo de 

medição

L
Aeq

 
fast

 

[dB(A)]

L
Aeq imp.

 

[dB(A)]

Componentes 

Penalisantes

 Ruído da Fábrica e tráfego rodoviário ao 

longe; Temp. 15ºC; Velocidade do 

Vento. Entre 0-2 m/s; Nublado

 Ruído da Fábrica e tráfego rodoviário ao 

longe; Temp. 15ºC; Velocidade do 
Vento. Entre 0-3 m/s; Nublado

 Ruído da Fábrica e tráfego rodoviário ao 

longe; Temp. 16ºC; Velocidade do 

Vento. Entre 0-2 m/s; Nublado

 Ruído da Fábrica e tráfego rodoviário ao 

longe; Temp. 18ºC; Velocidade do 

Vento. Entre 0-4 m/s; Nublado

 Ruído da Fábrica e tráfego rodoviário ao 

longe; Temp. 18ºC; Velocidade do 

Vento. Entre 0-4 m/s; Nublado

 Ruído da Fábrica e tráfego rodoviário ao 

longe; Temp. 18ºC; Velocidade do 

Vento. Entre 0-4 m/s; Nublado
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Ponto 1 - Período Diurno (07h-20h) - Medições de Ruído Residual

ID Data Observações

Med.1

03-05-2012

Das

50,6 53,6

Tonais: 

14:30 Não

Mem. às Impulsivas:

20 14:40 Não

Med.2

03-05-2012

Das

46,8 50,2

Tonais: 

14:40 Não

Mem. às Impulsivas:

20 14:50 Não

Med.3

03-05-2012

Das

52,2 56,3

Tonais: 

14:50 Não

Mem. às Impulsivas:

20 15:00 Não

Intervalo de 

medição

L
Aeq

 
fast

 

[dB(A)]

L
Aeq imp.

 

[dB(A)]

Componentes 

Penalisantes

 Ruído tráfego rodoviário ao longe. 

Passagem de aviões e Natureza; Temp. 

19ºC; Velocidade do Vento. Entre 0-2 

m/s; Nublado

 Ruído tráfego rodoviário ao longe. 

Passagem de aviões e Natureza; Temp. 

19ºC; Velocidade do Vento. Entre 0-3 

m/s; Nublado

 Ruído tráfego rodoviário ao longe. 

Passagem de aviões e Natureza; Temp. 

19ºC; Velocidade do Vento. Entre 0-2 
m/s; Nublado

Ponto 2 - Período Diurno (07h-20h) - Medições de Ruído Ambiente

ID Data Observações

Med.1

2-5-2012

Das

66,4 69,9

Tonais: 

13:50 Não

Mem. às Impulsivas:

3 14:00 Não

Med.2

2-5-2012

Das

68,4 70,8

Tonais: 

14:00 Não

Mem. às Impulsivas:

3 14:10 Não

Med.3

2-5-2012

Das

64,9 69,7

Tonais: 

14:10 Não

Mem. às Impulsivas:

3 14:20 Não

Med.4

3-5-2012

Das

67,1 71,3

Tonais: 

12:49 Não

Mem. às Impulsivas:

18 12:59 Não

Med.5

3-5-2012

Das

64,1 67,4

Tonais: 

12:59 Não

Mem. às Impulsivas:

18 13:09 Não

Med.6

3-5-2012

Das

66,2 70,1

Tonais: 

13:09 Não

Mem. às Impulsivas:

18 13:19 Não

Intervalo de 

medição

L
Aeq

 
fast

 

[dB(A)]

L
Aeq imp.

 

[dB(A)]

Componentes 

Penalisantes

 Ruído da Fábrica e tráfego rodoviário ao 

longe; Temp. 16ºC; Velocidade do 

Vento. Entre 0-3 m/s; Nublado

 Ruído da Fábrica e tráfego rodoviário ao 

longe; Temp. 16ºC; Velocidade do 
Vento. Entre 0-3 m/s; Nublado

 Ruído da Fábrica e tráfego rodoviário ao 

longe; Temp. 16ºC; Velocidade do 

Vento. Entre 0-3 m/s; Nublado

 Ruído da Fábrica e tráfego rodoviário ao 

longe; Temp. 19ºC; Velocidade do 

Vento. Entre 0-3 m/s; Nublado

 Ruído da Fábrica e tráfego rodoviário ao 

longe; Temp. 19ºC; Velocidade do 

Vento. Entre 0-3 m/s; Nublado

 Ruído da Fábrica e tráfego rodoviário ao 

longe; Temp. 19ºC; Velocidade do 

Vento. Entre 0-3 m/s; Nublado
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Ponto 3 - Período Diurno (07h-20h) - Medições de Ruído Ambiente

ID Data Observações

Med.1

2-5-2012

Das

63,5 65,9

Tonais: 

13:15 Não

Mem. às Impulsivas:

2 13:25 Não

Med.2

2-5-2012

Das

64,1 67,5

Tonais: 

13:25 Não

Mem. às Impulsivas:

2 13:35 Não

Med.3

2-5-2012

Das

62,9 67,4

Tonais: 

13:35 Não

Mem. às Impulsivas:

2 13:45 Não

Med.4

3-5-2012

Das

64,4 68,6

Tonais: 

11:17 Não

Mem. às Impulsivas:

17 11:27 Não

Med.5

3-5-2012

Das

62,1 65,0

Tonais: 

11:27 Não

Mem. às Impulsivas:

17 11:37 Não

Med.6

3-5-2012

Das

63,2 66,6

Tonais: 

11:37 Não

Mem. às Impulsivas:

17 11:47 Não

Intervalo de 

medição

L
Aeq

 
fast

 

[dB(A)]

L
Aeq imp.

 

[dB(A)]

Componentes 

Penalisantes

 Ruído de tráfego rodoviário; Temp. 

16ºC; Velocidade do Vento. Entre 0-5 

m/s; Nublado

 Ruído de tráfego rodoviário; Temp. 

16ºC; Velocidade do Vento. Entre 0-5 

m/s; Nublado

 Ruído de tráfego rodoviário; Temp. 

16ºC; Velocidade do Vento. Entre 0-5 

m/s; Nublado

 Ruído de tráfego rodoviário; Temp. 

15ºC; Velocidade do Vento. Entre 0-5 

m/s; Nublado

 Ruído de tráfego rodoviário; Temp. 

15ºC; Velocidade do Vento. Entre 0-5 

m/s; Nublado

 Ruído de tráfego rodoviário; Temp. 

15ºC; Velocidade do Vento. Entre 0-5 

m/s; Nublado
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Ponto 4 - Período Diurno (07h-20h) - Medições de Ruído Ambiente

ID Data Observações

Med.1

2-5-2012

Das

62,4 63,2

Tonais: 

11:15 Não

Mem. às Impulsivas:

1 11:25 Não

Med.2

2-5-2012

Das

61,4 64,5

Tonais: 

11:25 Não

Mem. às Impulsivas:

1 11:35 Não

Med.3

2-5-2012

Das

63,1 64,8

Tonais: 

11:35 Não

Mem. às Impulsivas:

1 11:45 Não

Med.4

3-5-2012

Das

62,4 50,3

Tonais: 

15:10 Não

Mem. às Impulsivas:

21 15:20 Não

Med.5

3-5-2012

Das

61,9 77,2

Tonais: 

15:20 Não

Mem. às Impulsivas:

21 15:30 Sim

Med.6

3-5-2012

Das

62,5 50,1

Tonais: 

15:30 Não

Mem. às Impulsivas:

21 15:40 Não

Intervalo de 

medição

L
Aeq

 
fast

 

[dB(A)]

L
Aeq imp.

 

[dB(A)]

Componentes 

Penalisantes

 Ruído de tráfego rodoviário; Temp. 

16ºC; Velocidade do Vento. Entre 0-5 

m/s; Nublado

 Ruído de tráfego rodoviário; Temp. 

16ºC; Velocidade do Vento. Entre 0-5 

m/s; Nublado

 Ruído de tráfego rodoviário; Temp. 

16ºC; Velocidade do Vento. Entre 0-5 

m/s; Nublado

 Ruído de tráfego rodoviário; Temp. 

18ºC; Velocidade do Vento. Entre 0-2 

m/s; Nublado

 Ruído de tráfego rodoviário; Temp. 

18ºC; Velocidade do Vento. Entre 0-2 

m/s; Nublado

 Ruído de tráfego rodoviário; Temp. 

18ºC; Velocidade do Vento. Entre 0-2 

m/s; Nublado
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Ponto 1 - Período do Entardecer (20h-23h) - Medições de Ruído Ambiente

ID Data Observações

Med.1

02-05-2012

Das

73,0 76,2

Tonais: 

20:32 Não

Mem. às Impulsivas:

6 20:42 Não

Med.2

02-05-2012

Das

71,3 74,6

Tonais: 

20:42 Não

Mem. às Impulsivas:

6 20:52 Não

Med.3

02-05-2012

Das

72,1 73,9

Tonais: 

20:52 Não

Mem. às Impulsivas:

6 21:02 Não

Med.4

3-5-2012

Das

72,3 76,2

Tonais: 

22:24 Não

Mem. às Impulsivas:

25 22:34 Não

Med.5

3-5-2012

Das

72,0 76,8

Tonais: 

22:34 Não

Mem. às Impulsivas:

25 22:44 Não

Med.6

3-5-2012

Das

71,9 77,1

Tonais: 

22:44 Não

Mem. às Impulsivas:

25 22:54 Não

Intervalo de 

medição

L
Aeq

 
fast

 

[dB(A)]

L
Aeq imp.

 

[dB(A)]

Componentes 

Penalisantes

 Ruído da Fábrica e tráfego rodoviário ao 

longe; Temp. 13ºC; Velocidade do 

Vento. Entre 0-1 m/s; Nublado

 Ruído da Fábrica e tráfego rodoviário ao 

longe; Temp. 13ºC; Velocidade do 
Vento. Entre 0-1 m/s; Nublado

 Ruído da Fábrica e tráfego rodoviário ao 

longe; Temp. 13ºC; Velocidade do 

Vento. Entre 0-1 m/s; Nublado

 Ruído da Fábrica e tráfego rodoviário ao 

longe; Temp. 14ºC; Velocidade do 

Vento. Entre 0-2 m/s; Nublado

 Ruído da Fábrica e tráfego rodoviário ao 

longe; Temp. 14ºC; Velocidade do 

Vento. Entre 0-2 m/s; Nublado

 Ruído da Fábrica e tráfego rodoviário ao 

longe; Temp. 14ºC; Velocidade do 

Vento. Entre 0-2 m/s; Nublado
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Ponto 2 - Período do Entardecer (20h-23h) - Medições de Ruído Ambiente

ID Data Observações

Med.1

02-05-2012

Das

63,0 64,8

Tonais: 

20:01 Não

Mem. às Impulsivas:

5 20:11 Não

Med.2

02-05-2012

Das

64,9 65,4

Tonais: 

20:11 Não

Mem. às Impulsivas:

5 20:21 Não

Med.3

02-05-2012

Das

62,8 63,6

Tonais: 

20:21 Não

Mem. às Impulsivas:

5 20:31 Não

Med.4

03-05-2102

Das

62,0 62,8

Tonais: 

21:43 Não

Mem. às Impulsivas:

24 21:53 Não

Med.5

03-05-2102

Das

64,9 65,4

Tonais: 

21:53 Não

Mem. às Impulsivas:

24 22:03 Não

Med.6

03-05-2102

Das

62,8 63,6

Tonais: 

22:03 Não

Mem. às Impulsivas:

24 22:13 Não

Intervalo de 

medição

L
Aeq

 
fast

 

[dB(A)]

L
Aeq imp.

 

[dB(A)]

Componentes 

Penalisantes

 Ruído da Fábrica e tráfego rodoviário ao 

longe; Temp. 13ºC; Velocidade do 

Vento. Entre 0-1 m/s; Nublado

 Ruído da Fábrica e tráfego rodoviário ao 

longe; Temp. 13ºC; Velocidade do 
Vento. Entre 0-1 m/s; Nublado

 Ruído da Fábrica e tráfego rodoviário ao 

longe; Temp. 13ºC; Velocidade do 

Vento. Entre 0-1 m/s; Nublado

 Ruído da Fábrica e tráfego rodoviário ao 

longe; Temp. 14ºC; Velocidade do 

Vento. Entre 0-2 m/s; Nublado

 Ruído da Fábrica e tráfego rodoviário ao 

longe; Temp. 14ºC; Velocidade do 

Vento. Entre 0-2 m/s; Nublado

 Ruído da Fábrica e tráfego rodoviário ao 

longe; Temp. 14ºC; Velocidade do 

Vento. Entre 0-2 m/s; Nublado
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Ponto 3 - Período do Entardecer (20h-23h) - Medições de Ruído Ambiente

ID Data Observações

Med.1

02-05-2012

Das

62,5 64,8

Tonais: 

21:05 Não

Mem. às Impulsivas:

7 21:15 Não

Med.2

02-05-2012

Das

62,0 65,1

Tonais: 

21:15 Não

Mem. às Impulsivas:

7 21:25 Não

Med.3

02-05-2012

Das

63,7 67,6

Tonais: 

21:25 Não

Mem. às Impulsivas:

7 21:35 Não

Med.4

3-5-2012

Das

63,9 60,1

Tonais: 

21:10 Não

Mem. às Impulsivas:

23 21:20 Não

Med.5

3-5-2012

Das

64,1 65,3

Tonais: 

21:20 Não

Mem. às Impulsivas:

23 21:30 Não

Med.6

3-5-2012

Das

62,6 54,4

Tonais: 

21:30 Não

Mem. às Impulsivas:

23 21:40 Não

Intervalo de 

medição

L
Aeq

 
fast

 

[dB(A)]

L
Aeq imp.

 

[dB(A)]

Componentes 

Penalisantes

 Ruído tráfego rodoviário; Temp. 13ºC; 

Velocidade do Vento. entre 0-1 m/s; 

Nublado

 Ruído tráfego rodoviário; Temp. 13ºC; 

Velocidade do Vento. Entre 0-3 m/s; 

Nublado

 Ruído tráfego rodoviário; Temp. 13ºC; 

Velocidade do Vento. entre 0-1 m/s; 

Nublado

 Ruído tráfego rodoviário; Temp. 13ºC; 

Velocidade do Vento. Entre 0-3 m/s; 

Nublado

 Ruído tráfego rodoviário; Temp. 13ºC; 

Velocidade do Vento. Entre 0-3 m/s; 

Nublado

 Ruído tráfego rodoviário; Temp. 13ºC; 

Velocidade do Vento. Entre 0-3 m/s; 

Nublado
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Ponto 4 - Período do Entardecer (20h-23h) - Medições de Ruído Ambiente

ID Data Observações

Med.1

02-05-2012

Das

63,3 67,5

Tonais: 

21:51 Não

Mem. às Impulsivas:

8 22:01 Não

Med.2

02-05-2012

Das

61,1 62,3

Tonais: 

22:01 Não

Mem. às Impulsivas:

8 22:11 Não

Med.3

02-05-2012

Das

62,3 64,6

Tonais: 

22:11 Não

Mem. às Impulsivas:

8 22:21 Não

Med.4

3-5-2012

Das

62,2 65,7

Tonais: 

20:27 Não

Mem. às Impulsivas:

22 20:37 Não

Med.5

3-5-2012

Das

61,1 63,8

Tonais: 

20:37 Não

Mem. às Impulsivas:

22 20:47 Não

Med.6

3-5-2012

Das

62,4 64,5

Tonais: 

20:47 Não

Mem. às Impulsivas:

22 20:57 Não

Intervalo de 

medição

L
Aeq

 
fast

 

[dB(A)]

L
Aeq imp.

 

[dB(A)]

Componentes 

Penalisantes

 Ruído tráfego rodoviário; Temp. 13ºC; 

Velocidade do Vento. entre 0-1 m/s; 

Nublado

 Ruído tráfego rodoviário; Temp. 13ºC; 

Velocidade do Vento. entre 0-1 m/s; 

Nublado

 Ruído tráfego rodoviário; Temp. 13ºC; 

Velocidade do Vento. entre 0-1 m/s; 

Nublado

 Ruído tráfego rodoviário; Temp. 14ºC; 

Velocidade do Vento. Entre 0-2 m/s; 

Nublado

 Ruído tráfego rodoviário; Temp. 14ºC; 

Velocidade do Vento. Entre 0-2 m/s; 

Nublado

 Ruído tráfego rodoviário; Temp. 14ºC; 

Velocidade do Vento. Entre 0-2 m/s; 

Nublado
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Ponto 1 - Período Nocturno (23h-07h) - Medições de Ruído Ambiente

ID Data Observações

Med.1

02-05-2012

Das

71,8 73,8

Tonais: 

23:00 Não

Mem. às Impulsivas:

9 23:03 Não

Med.2

02-05-2012

Das

71,1 74,4

Tonais: 

23:03 Não

Mem. às Impulsivas:

9 23:06 Não

Med.3

02-05-2012

Das

71,4 73,8

Tonais: 

23:06 Não

Mem. às Impulsivas:

9 23:10 Não

Med.4

03-05-2012

Das

71,1 73,7

Tonais: 

23:36 Não

Mem. às Impulsivas:

29 23:39 Não

Med.5

03-05-2012

Das

71,9 75,0

Tonais: 

23:39 Não

Mem. às Impulsivas:

29 23:42 Não

Med.6

03-05-2012

Das

71,2 74,9

Tonais: 

23:42 Não

Mem. às Impulsivas:

29 23:46 Não

Intervalo de 

medição

L
Aeq

 
fast

 

[dB(A)]

L
Aeq imp.

 

[dB(A)]

Componentes 

Penalisantes

 Ruído da Fábrica e tráfego rodoviário ao 

longe; Temp. 12ºC; Velocidade do 

Vento. Entre 0-1 m/s; Nublado

 Ruído da Fábrica e tráfego rodoviário ao 

longe; Temp. 12ºC; Velocidade do 
Vento. Entre 0-1 m/s; Nublado

 Ruído da Fábrica e tráfego rodoviário ao 

longe; Temp. 12ºC; Velocidade do 

Vento. Entre 0-1 m/s; Nublado

 Ruído da Fábrica e tráfego rodoviário ao 

longe; Temp. 12ºC; Velocidade do 

Vento. Entre 0-1 m/s; Nublado

 Ruído da Fábrica e tráfego rodoviário ao 

longe; Temp. 12ºC; Velocidade do 

Vento. Entre 0-1 m/s; Nublado

 Ruído da Fábrica e tráfego rodoviário ao 

longe; Temp. 12ºC; Velocidade do 

Vento. Entre 0-1 m/s; Nublado
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Ponto 1 - Período Nocturno (23h-07h) - Medições de Ruído Residual

ID Data Observações

Med.1

02-05-2012

Das

49,0 52,1

Tonais: 

23:50 Não

Mem. às Impulsivas:

13 0:00 Não

Med.2

03-05-2012

Das

48,4 51,3

Tonais: 

0:00 Não

Mem. às Impulsivas:

13 0:10 Não

Med.3

03-05-2012

Das

47,6 52,1

Tonais: 

0:10 Não

Mem. às Impulsivas:

13 0:20 Não

Med.4

04-05-2012

Das

48,3 50,3

Tonais: 

0:18 Não

Mem. às Impulsivas:

31 0:28 Não

Med.5

04-05-2012

Das

48,9 51,1

Tonais: 

0:28 Não

Mem. às Impulsivas:

31 0:38 Não

Med.6

04-05-2012

Das

46,5 49,4

Tonais: 

0:38 Não

Mem. às Impulsivas:

31 0:48 Não

Intervalo de 

medição

L
Aeq

 
fast

 

[dB(A)]

L
Aeq imp.

 

[dB(A)]

Componentes 

Penalisantes

Ruído tráfego rodoviário ao longe e 

Natureza; Temp. 12ºC; Velocidade do 

Vento. Entre 0-1 m/s; Nublado

Ruído tráfego rodoviário ao longe e 

Natureza; Temp. 12ºC; Velocidade do 
Vento. Entre 0-1 m/s; Nublado

Ruído tráfego rodoviário ao longe e 

Natureza; Temp. 12ºC; Velocidade do 

Vento. Entre 0-1 m/s; Nublado

Ruído tráfego rodoviário ao longe e 

Natureza; Temp. 12ºC; Velocidade do 

Vento. Entre 0-1 m/s; Nublado

Ruído tráfego rodoviário ao longe e 

Natureza; Temp. 12ºC; Velocidade do 

Vento. Entre 0-1 m/s; Nublado

Ruído tráfego rodoviário ao longe e 

Natureza; Temp. 12ºC; Velocidade do 

Vento. Entre 0-1 m/s; Nublado
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Ponto 2 - Período Nocturno (23h-07h) - Medições de Ruído Ambiente

ID Data Observações

Med.1

02-05-2012

Das

62,3 49,4

Tonais: 

23:12 Não

Mem. às Impulsivas:

10 23:15 Não

Med.2

02-05-2012

Das

63,6 51,0

Tonais: 

23:15 Não

Mem. às Impulsivas:

10 23:18 Não

Med.3

02-05-2012

Das

63,4 53,3

Tonais: 

23:18 Não

Mem. às Impulsivas:

10 23:22 Não

Med.4

3-5-2012

Das

63,5 49,4

Tonais: 

23:25 Não

Mem. às Impulsivas:

28 23:28 Não

Med.5

3-5-2012

Das

62,9 51,0

Tonais: 

23:28 Não

Mem. às Impulsivas:

28 23:31 Não

Med.6

3-5-2012

Das

62,5 53,3

Tonais: 

23:31 Não

Mem. às Impulsivas:

28 23:35 Não

Intervalo de 

medição

L
Aeq

 
fast

 

[dB(A)]

L
Aeq imp.

 

[dB(A)]

Componentes 

Penalisantes

 Ruído da Fábrica e tráfego rodoviário ao 

longe; Temp. 13ºC; Velocidade do 

Vento. Entre 0-1 m/s; Nublado

 Ruído da Fábrica e tráfego rodoviário ao 

longe; Temp. 13ºC; Velocidade do 
Vento. Entre 0-1 m/s; Nublado

 Ruído da Fábrica e tráfego rodoviário ao 

longe; Temp. 13ºC; Velocidade do 

Vento. Entre 0-1 m/s; Nublado

 Ruído da Fábrica e tráfego rodoviário ao 

longe; Temp. 12ºC; Velocidade do 

Vento. Entre 0-1 m/s; Nublado

 Ruído da Fábrica e tráfego rodoviário ao 

longe; Temp. 12ºC; Velocidade do 

Vento. Entre 0-1 m/s; Nublado

 Ruído da Fábrica e tráfego rodoviário ao 

longe; Temp. 12ºC; Velocidade do 

Vento. Entre 0-1 m/s; Nublado
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Ponto 2 - Período Nocturno (23h-07h) - Medições de Ruído Residual

ID Data Observações

Med.1

03-05-2012

Das

46,6 48,6

Tonais: 

0:21 Não

Mem. às Impulsivas:

14 0:31 Não

Med.2

03-05-2012

Das

47,4 49,7

Tonais: 

0:31 Não

Mem. às Impulsivas:

14 0:41 Não

Med.3

03-05-2012

Das

48,0 50,4

Tonais: 

0:41 Não

Mem. às Impulsivas:

14 0:51 Não

Med.4

03-05-2012

Das

46,4 49,6

Tonais: 

23:47 Não

Mem. às Impulsivas:

30 23:57 Não

Med.5

03-05-2012

Das

47,0 50,1

Tonais: 

23:57 Não

Mem. às Impulsivas:

30 0:07 Não

Med.6

04-05-2012

Das

47,3 51,0

Tonais: 

0:07 Não

Mem. às Impulsivas:

30 0:17 Não

Intervalo de 

medição

L
Aeq

 
fast

 

[dB(A)]

L
Aeq imp.

 

[dB(A)]

Componentes 

Penalisantes

Ruído tráfego rodoviário ao longe e 

Natureza; Temp. 12ºC; Velocidade do 

Vento. Entre 0-1 m/s; Nublado

Ruído tráfego rodoviário ao longe e 

Natureza; Temp. 12ºC; Velocidade do 
Vento. Entre 0-1 m/s; Nublado

Ruído tráfego rodoviário ao longe e 

Natureza; Temp. 12ºC; Velocidade do 

Vento. Entre 0-1 m/s; Nublado

Ruído tráfego rodoviário ao longe e 

Natureza; Temp. 12ºC; Velocidade do 

Vento. Entre 0-1 m/s; Nublado

Ruído tráfego rodoviário ao longe e 

Natureza; Temp. 12ºC; Velocidade do 

Vento. Entre 0-1 m/s; Nublado

Ruído tráfego rodoviário ao longe e 

Natureza; Temp. 12ºC; Velocidade do 

Vento. Entre 0-1 m/s; Nublado
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Ponto 3 - Período Nocturno (23h-07h) - Medições de Ruído Ambiente

ID Data Observações

Med.1

02-05-2012

Das

59,8 61,8

Tonais: 

23:39 Não

Mem. às Impulsivas:

12 23:42 Não

Med.2

02-05-2012

Das

58,3 60,7

Tonais: 

23:42 Não

Mem. às Impulsivas:

12 23:45 Não

Med.3

02-05-2012

Das

57,1 61,3

Tonais: 

23:45 Não

Mem. às Impulsivas:

12 23:49 Não

Med.4

03-05-2012

Das

58,1 60,6

Tonais: 

23:13 Não

Mem. às Impulsivas:

27 23:16 Não

Med.5

03-05-2012

Das

58,2 60,3

Tonais: 

23:16 Não

Mem. às Impulsivas:

27 23:19 Não

Med.6

03-05-2012

Das

57,5 58,7

Tonais: 

23:19 Não

Mem. às Impulsivas:

27 23:23 Não

Intervalo de 

medição

L
Aeq

 
fast

 

[dB(A)]

L
Aeq imp.

 

[dB(A)]

Componentes 

Penalisantes

Ruído tráfego rodoviário; Temp. 12ºC; 

Velocidade do Vento. Entre 0-1 m/s; 

Nublado

Ruído tráfego rodoviário; Temp. 12ºC; 

Velocidade do Vento. Entre 0-1 m/s; 

Nublado

Ruído tráfego rodoviário; Temp. 12ºC; 

Velocidade do Vento. Entre 0-1 m/s; 

Nublado

Ruído tráfego rodoviário; Temp. 12ºC; 

Velocidade do Vento. Entre 0-1 m/s; 

Nublado

Ruído tráfego rodoviário; Temp. 12ºC; 

Velocidade do Vento. Entre 0-1 m/s; 

Nublado

Ruído tráfego rodoviário; Temp. 12ºC; 

Velocidade do Vento. Entre 0-1 m/s; 

Nublado
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Ponto 3 - Período Nocturno (23h-07h) - Medições de Ruído Residual

ID Data Observações

Med.1

03-05-2012

Das

58,1 60,4

Tonais: 

0:53 Não

Mem. às Impulsivas:

15 1:03 Não

Med.2

03-05-2012

Das

57,6 60,2

Tonais: 

1:03 Não

Mem. às Impulsivas:

15 1:13 Não

Med.3

03-05-2012

Das

57,4 59,6

Tonais: 

1:13 Não

Mem. às Impulsivas:

15 1:23 Não

Med.4

04-05-2012

Das

57,9 60,0

Tonais: 

1:23 Não

Mem. às Impulsivas:

33 1:33 Não

Med.5

04-05-2012

Das

57,6 60,1

Tonais: 

1:33 Não

Mem. às Impulsivas:

33 1:43 Não

Med.6

04-05-2012

Das

57,0 58,9

Tonais: 

1:43 Não

Mem. às Impulsivas:

33 1:53 Não

Intervalo de 

medição

L
Aeq

 
fast

 

[dB(A)]

L
Aeq imp.

 

[dB(A)]

Componentes 

Penalisantes

Ruído tráfego rodoviário; Temp. 12ºC; 

Velocidade do Vento. Entre 0-1 m/s; 

Nublado

Ruído tráfego rodoviário; Temp. 12ºC; 

Velocidade do Vento. Entre 0-1 m/s; 

Nublado

Ruído tráfego rodoviário; Temp. 12ºC; 

Velocidade do Vento. Entre 0-1 m/s; 

Nublado

Ruído tráfego rodoviário; Temp. 12ºC; 

Velocidade do Vento. Entre 0-1 m/s; 

Nublado

Ruído tráfego rodoviário; Temp. 12ºC; 

Velocidade do Vento. Entre 0-1 m/s; 

Nublado

Ruído tráfego rodoviário; Temp. 12ºC; 

Velocidade do Vento. Entre 0-1 m/s; 

Nublado
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Ponto 4 - Período Nocturno (23h-07h) - Medições de Ruído Ambiente

ID Data Observações

Med.1

02-05-2012

Das

56,2 57,6

Tonais: 

23:26 Não

Mem. às Impulsivas:

11 23:29 Não

Med.2

02-05-2012

Das

55,9 57,8

Tonais: 

23:29 Não

Mem. às Impulsivas:

11 23:32 Não

Med.3

02-05-2012

Das

55,2 57,5

Tonais: 

23:32 Não

Mem. às Impulsivas:

11 23:36 Não

Med.4

03-05-2012

Das

55,4 57,5

Tonais: 

23:00 Não

Mem. às Impulsivas:

26 23:03 Não

Med.5

03-05-2012

Das

55,1 58,5

Tonais: 

23:03 Não

Mem. às Impulsivas:

26 23:06 Não

Med.6

03-05-2012

Das

54,6 55,8

Tonais: 

23:06 Não

Mem. às Impulsivas:

26 23:10 Não

Intervalo de 

medição

L
Aeq

 
fast

 

[dB(A)]

L
Aeq imp.

 

[dB(A)]

Componentes 

Penalisantes

Ruído tráfego rodoviário; Temp. 12ºC; 

Velocidade do Vento. Entre 0-1 m/s; 

Nublado

Ruído tráfego rodoviário; Temp. 12ºC; 

Velocidade do Vento. Entre 0-1 m/s; 

Nublado

Ruído tráfego rodoviário; Temp. 12ºC; 

Velocidade do Vento. Entre 0-1 m/s; 

Nublado

Ruído tráfego rodoviário; Temp. 12ºC; 

Velocidade do Vento. Entre 0-1 m/s; 

Nublado

Ruído tráfego rodoviário; Temp. 12ºC; 

Velocidade do Vento. Entre 0-1 m/s; 

Nublado

Ruído tráfego rodoviário; Temp. 12ºC; 

Velocidade do Vento. Entre 0-1 m/s; 

Nublado
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3.2. Média anual e no mês mais crítico  

Apresentam-se em seguida os valores médios energéticos obtidos nas medições, considerando, por 
segurança, o funcionamento ininterrupto da Fábrica. 
 

 
 

Ponto 4 - Período Nocturno (23h-07h) - Medições de Ruído Residual

ID Data Observações

Med.1

03-05-2012

Das

55,4 57,2

Tonais: 

1:26 Não

Mem. às Impulsivas:

16 1:36 Não

Med.2

03-05-2012

Das

55,1 57,0

Tonais: 

1:36 Não

Mem. às Impulsivas:

16 1:46 Não

Med.3

03-05-2012

Das

53,4 55,4

Tonais: 

1:46 Não

Mem. às Impulsivas:

16 1:56 Não

Med.4

04-05-2012

Das

54,9 57,3

Tonais: 

0:51 Não

Mem. às Impulsivas:

32 1:01 Não

Med.5

04-05-2012

Das

54,2 58,0

Tonais: 

1:01 Não

Mem. às Impulsivas:

32 1:11 Não

Med.6

04-05-2012

Das

53,5 55,4

Tonais: 

1:11 Não

Mem. às Impulsivas:

32 1:21 Não

Intervalo de 

medição

L
Aeq

 
fast

 

[dB(A)]

L
Aeq imp.

 

[dB(A)]

Componentes 

Penalisantes

Ruído tráfego rodoviário; Temp. 12ºC; 

Velocidade do Vento. Entre 0-1 m/s; 

Nublado

Ruído tráfego rodoviário; Temp. 12ºC; 

Velocidade do Vento. Entre 0-1 m/s; 

Nublado

Ruído tráfego rodoviário; Temp. 12ºC; 

Velocidade do Vento. Entre 0-1 m/s; 

Nublado

Ruído tráfego rodoviário; Temp. 12ºC; 

Velocidade do Vento. Entre 0-1 m/s; 

Nublado

Ruído tráfego rodoviário; Temp. 12ºC; 

Velocidade do Vento. Entre 0-1 m/s; 

Nublado

Ruído tráfego rodoviário; Temp. 12ºC; 

Velocidade do Vento. Entre 0-1 m/s; 

Nublado

Ponto 1 - Período Diurno (07h-20h)

ID Data  [dB(A)]

Ruído Ambiente

Med.1 2-5-2012 71,6 74,9

71,8 75,4

Tonais: 

71,8 + 0 + 0 = 71,8

Med.2 2-5-2012 72,5 74,8 Não → K1=0

Med.3 2-5-2012 71,5 75,6

Med.4 3-5-2012 72,1 76,8 Impulsivas:

Med.5 3-5-2012 71,3 75,5 Não → K2=0

Med.6 3-5-2012 71,9 74,7

Ruído Residual ### ###

Med.1 03-05-2012 50,6 53,6

50,4 54,0

Tonais: 

Med.2 03-05-2012 46,8 50,2 Não

Med.3 03-05-2012 52,2 56,3 (Médio, do Ruído Residual)

Med.4 Impulsivas: arredondado à unidade ; [dB(A)]

Med.5 Não

Med.6 71,8 - 50,4 = 21,4  ≈  21

L
Aeq

 
fast

 

Parcial 
[dB(A)]

L
Aeq imp.

 

Parcial 
[dB(A)]

L
Aeq

 
fast

 

Médio 
[dB(A)]

L
Aeq imp.

 

Médio 
[dB(A)]

Componentes 

Penalisantes nos 

valores médios

L
Ar

 (Nível de Avaliação) ;

L
Ar

- L
Aeq fast
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Ponto 2 - Período Diurno (07h-20h)

ID Data  [dB(A)]

Ruído Ambiente

Med.1 2-5-2012 66,4 69,9

66,4 70,0

Tonais: 

66,4 + 0 + 0 = 66,4

Med.2 2-5-2012 68,4 70,8 Não → K1=0

Med.3 2-5-2012 64,9 69,7

Med.4 3-5-2012 67,1 71,3 Impulsivas:

Med.5 3-5-2012 64,1 67,4 Não → K2=0

Med.6 3-5-2012 66,2 70,1

L
Aeq

 
fast

 

Parcial 
[dB(A)]

L
Aeq imp.

 

Parcial 
[dB(A)]

L
Aeq

 
fast

 

Médio 
[dB(A)]

L
Aeq imp.

 

Médio 
[dB(A)]

Componentes 

Penalisantes nos 

valores médios

L
Ar

 (Nível de Avaliação) ;

Ponto 3 - Período Diurno (07h-20h)

ID Data  [dB(A)]

Ruído Ambiente

Med.1 2-5-2012 63,5 65,9

63,4 67,0

Tonais: 

63,4 + 0 + 0 = 63,4

Med.2 2-5-2012 64,1 67,5 Não → K1=0

Med.3 2-5-2012 62,9 67,4

Med.4 3-5-2012 64,4 68,6 Impulsivas:

Med.5 3-5-2012 62,1 65,0 Não → K2=0

Med.6 3-5-2012 63,2 66,6

L
Aeq

 
fast

 

Parcial 
[dB(A)]

L
Aeq imp.

 

Parcial 
[dB(A)]

L
Aeq

 
fast

 

Médio 
[dB(A)]

L
Aeq imp.

 

Médio 
[dB(A)]

Componentes 

Penalisantes nos 

valores médios

L
Ar

 (Nível de Avaliação) ;

Ponto 4 - Período Diurno (07h-20h)

ID Data  [dB(A)]

Ruído Ambiente

Med.1 2-5-2012 62,4 63,2

62,3 70,0

Tonais: 

67,8 + 0 + 0 = 67,8

Med.2 2-5-2012 61,4 64,5 Não → K1=0

Med.3 2-5-2012 63,1 64,8

Med.4 3-5-2012 62,4 50,3 Impulsivas:

Med.5 3-5-2012 61,9 77,2 Não → K2=0

Med.6 3-5-2012 62,5 50,1

L
Aeq

 
fast

 

Parcial 
[dB(A)]

L
Aeq imp.

 

Parcial 
[dB(A)]

L
Aeq

 
fast

 

Médio 
[dB(A)]

L
Aeq imp.

 

Médio 
[dB(A)]

Componentes 

Penalisantes nos 

valores médios

L
Ar

 (Nível de Avaliação) ;

Ponto 1 - Período do Entardecer (20h-23h)

ID Data  [dB(A)]

Ruído Ambiente

Med.1 02-05-2012 73,0 76,2

72,1 75,9

Tonais: 

72,1 + 0 + 0 = 72,1

Med.2 02-05-2012 71,3 74,6 Não → K1=0

Med.3 02-05-2012 72,1 73,9

Med.4 03-05-2012 72,3 76,2 Impulsivas:

Med.5 03-05-2012 72,0 76,8 Não → K2=0

Med.6 03-05-2012 71,9 77,1

L
Aeq

 
fast

 

Parcial 
[dB(A)]

L
Aeq imp.

 

Parcial 
[dB(A)]

L
Aeq

 
fast

 

Médio 
[dB(A)]

L
Aeq imp.

 

Médio 
[dB(A)]

Componentes 

Penalisantes nos 

valores médios

L
Ar

 (Nível de Avaliação) ;
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Ponto 2 - Período do Entardecer (20h-23h)

ID Data  [dB(A)]

Ruído Ambiente

Med.1 02-05-2012 63,0 64,8

63,5 64,4

Tonais: 

63,5 + 0 + 0 = 63,5

Med.2 02-05-2012 64,9 65,4 Não → K1=0

Med.3 02-05-2012 62,8 63,6

Med.4 03-05-2012 62,0 62,8 Impulsivas:

Med.5 03-05-2012 64,9 65,4 Não → K2=0

Med.6 03-05-2012 62,8 63,6

L
Aeq

 
fast

 

Parcial 
[dB(A)]

L
Aeq imp.

 

Parcial 
[dB(A)]

L
Aeq

 
fast

 

Médio 
[dB(A)]

L
Aeq imp.

 

Médio 
[dB(A)]

Componentes 

Penalisantes nos 

valores médios

L
Ar

 (Nível de Avaliação) ;

Ponto 3 - Período do Entardecer (20h-23h)

ID Data  [dB(A)]

Ruído Ambiente

Med.1 02-05-2012 62,5 64,8

63,2 64,4

Tonais: 

63,2 + 0 + 0 = 63,2

Med.2 02-05-2012 62,0 65,1 Não → K1=0

Med.3 02-05-2012 63,7 67,6

Med.4 03-05-2012 63,9 60,1 Impulsivas:

Med.5 03-05-2012 64,1 65,3 Não → K2=0

Med.6 03-05-2012 62,6 54,4

L
Aeq

 
fast

 

Parcial 
[dB(A)]

L
Aeq imp.

 

Parcial 
[dB(A)]

L
Aeq

 
fast

 

Médio 
[dB(A)]

L
Aeq imp.

 

Médio 
[dB(A)]

Componentes 

Penalisantes nos 

valores médios

L
Ar

 (Nível de Avaliação) ;

Ponto 4 - Período do Entardecer (20h-23h)

ID Data  [dB(A)]

Ruído Ambiente

Med.1 02-05-2012 63,3 67,5

62,1 65,0

Tonais: 

62,1 + 0 + 0 = 62,1

Med.2 02-05-2012 61,1 62,3 Não → K1=0

Med.3 02-05-2012 62,3 64,6

Med.4 03-05-2012 62,2 65,7 Impulsivas:

Med.5 03-05-2012 61,1 63,8 Não → K2=0

Med.6 03-05-2012 62,4 64,5

L
Aeq

 
fast

 

Parcial 
[dB(A)]

L
Aeq imp.

 

Parcial 
[dB(A)]

L
Aeq

 
fast

 

Médio 
[dB(A)]

L
Aeq imp.

 

Médio 
[dB(A)]

Componentes 

Penalisantes nos 

valores médios

L
Ar

 (Nível de Avaliação) ;

Ponto 1 - Período Nocturno (23h-07h)

ID Data  [dB(A)]

Ruído Ambiente

Med.1 02-05-2012 71,8 73,8

71,4 74,3

Tonais: 

71,4 + 0 + 0 = 71,4

Med.2 02-05-2012 71,1 74,4 Não → K1=0

Med.3 02-05-2012 71,4 73,8

Med.4 03-05-2012 71,1 73,7 Impulsivas:

Med.5 03-05-2012 71,9 75,0 Não → K2=0

Med.6 03-05-2012 71,2 74,9

Ruído Residual ### ###

Med.1 02-05-2012 49,0 52,1

48,2 51,2

Tonais: 

Med.2 03-05-2012 48,4 51,3 Não

Med.3 03-05-2012 47,6 52,1 (Médio, do Ruído Residual)

Med.4 04-05-2012 48,3 50,3 Impulsivas: arredondado à unidade ; [dB(A)]

Med.5 04-05-2012 48,9 51,1 Não

Med.6 04-05-2012 46,5 49,4 71,4 - 48,2 = 23,2  ≈  23

L
Aeq

 
fast

 

Parcial 
[dB(A)]

L
Aeq imp.

 

Parcial 
[dB(A)]

L
Aeq

 
fast

 

Médio 
[dB(A)]

L
Aeq imp.

 

Médio 
[dB(A)]

Componentes 

Penalisantes nos 

valores médios

L
Ar

 (Nível de Avaliação) ;

L
Ar

- L
Aeq fast
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Ponto 2 - Período Nocturno (23h-07h)

ID Data  [dB(A)]

Ruído Ambiente

Med.1 03-05-2012 62,3 49,4

63,1 51,5

Tonais: 

63,1 + 0 + 0 = 63,1

Med.2 03-05-2012 63,6 51,0 Não → K1=0

Med.3 03-05-2012 63,4 53,3

Med.4 03-05-2012 63,5 49,4 Impulsivas:

Med.5 03-05-2012 62,9 51,0 Não → K2=0

Med.6 03-05-2012 62,5 53,3

Ruído Residual 3,8 4,0

Med.1 03-05-2012 46,6 48,6

47,1 50,0

Tonais: 

Med.2 03-05-2012 47,4 49,7 Não

Med.3 03-05-2012 48,0 50,4 (Médio, do Ruído Residual)

Med.4 03-05-2012 46,4 49,6 Impulsivas: arredondado à unidade ; [dB(A)]

Med.5 03-05-2012 47,0 50,1 Não

Med.6 04-05-2012 47,3 51,0 63,1 - 47,1 = 15,9  ≈  16

L
Aeq

 
fast

 

Parcial 
[dB(A)]

L
Aeq imp.

 

Parcial 
[dB(A)]

L
Aeq

 
fast

 

Médio 
[dB(A)]

L
Aeq imp.

 

Médio 
[dB(A)]

Componentes 

Penalisantes nos 

valores médios

L
Ar

 (Nível de Avaliação) ;

L
Ar

- L
Aeq fast

 

Ponto 3 - Período Nocturno (23h-07h)

ID Data  [dB(A)]

Ruído Ambiente

Med.1 02-05-2012 59,8 61,8

58,3 60,7

Tonais: 

58,3 + 0 + 0 = 58,3

Med.2 02-05-2012 58,3 60,7 Não → K1=0

Med.3 02-05-2012 57,1 61,3

Med.4 03-05-2012 58,1 60,6 Impulsivas:

Med.5 03-05-2012 58,2 60,3 Não → K2=0

Med.6 03-05-2012 57,5 58,7

Ruído Residual 4,4 4,0

Med.1 03-05-2012 58,1 60,4

57,6 59,9

Tonais: 

Med.2 03-05-2012 57,6 60,2 Não

Med.3 03-05-2012 57,4 59,6 (Médio, do Ruído Residual)

Med.4 04-05-2012 57,9 60,0 Impulsivas: arredondado à unidade ; [dB(A)]

Med.5 04-05-2012 57,6 60,1 Não

Med.6 04-05-2012 57,0 58,9 58,3 - 57,6 = 0,6  ≈  1

L
Aeq

 
fast

 

Parcial 
[dB(A)]

L
Aeq imp.

 

Parcial 
[dB(A)]

L
Aeq

 
fast

 

Médio 
[dB(A)]

L
Aeq imp.

 

Médio 
[dB(A)]

Componentes 

Penalisantes nos 

valores médios

L
Ar

 (Nível de Avaliação) ;

L
Ar

- L
Aeq fast

 

Ponto 4 - Período Nocturno (23h-07h)

ID Data  [dB(A)]

Ruído Ambiente

Med.1 02-05-2012 56,2 57,6

55,4 57,5

Tonais: 

55,4 + 0 + 0 = 55,4

Med.2 02-05-2012 55,9 57,8 Não → K1=0

Med.3 02-05-2012 55,2 57,5

Med.4 03-05-2012 55,4 57,5 Impulsivas:

Med.5 03-05-2012 55,1 58,5 Não → K2=0

Med.6 03-05-2012 54,6 55,8

Ruído Residual ### ###

Med.1 03-05-2012 55,4 57,2

54,5 56,8

Tonais: 

Med.2 03-05-2012 55,1 57,0 Não

Med.3 03-05-2012 53,4 55,4 (Médio, do Ruído Residual)

Med.4 04-05-2012 54,9 57,3 Impulsivas: arredondado à unidade ; [dB(A)]

Med.5 04-05-2012 54,2 58,0 Não

Med.6 04-05-2012 53,5 55,4 55,4 - 54,5 = 0,9  ≈  1

L
Aeq

 
fast

 

Parcial 
[dB(A)]

L
Aeq imp.

 

Parcial 
[dB(A)]

L
Aeq

 
fast

 

Médio 
[dB(A)]

L
Aeq imp.

 

Médio 
[dB(A)]

Componentes 

Penalisantes nos 

valores médios

L
Ar

 (Nível de Avaliação) ;

L
Ar

- L
Aeq fast
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Nota:   

Cmet = 0 se dp ≤ 10(hs+hr) ≈ (hs+hr)/dp ≥ 0.1 
e 

Cmet = C0 [1-10(hs+hr)/dp] se dp > 10(hs+hr) ≈ (hs+hr)/dp < 0.1 
 
Onde:  
hs – Altura relativa da(s) fonte(s) em metros.  
hr – Altura relativa do microfone em metros.  
dp – Distância linear entre a(s) fonte(s) e o microfone (ou entre a fonte e o receptor) em metros.  
C0 – Fator que depende das estatísticas metrológicas locais, da velocidade e direcção do vento e dos 
gradientes de temperatura, em dB(A); para o território nacional considera-se C0 diurno = 1.46 dB(A), 
C0 do Entardecer = 0.7 dB(A) e C0 nocturno = 0 dB(A) 
 
No caso concreto, todas as medições foram efetuadas em condições favoráveis de propagação, pois 
o ponto de medição não se encontrava a mais de 20 metros (10*(0.5+1.5)) da fonte dominante, pelo 
que Cmet diurno = 0.0 dB (A); Cmet Entardecer = 0.0 dB (A) e Cmet noctuno = 0.0 dB(A). 
 

3.2. Avaliação dos Valores Limite de Exposição 

(verificação do artigo 11º, do regulamento Geral do ruído) 
De acordo com o explicitado anteriormente apresentam-se em seguida, para cada ponto, os valores 
médios energéticos resultantes: 
 
Funcionamento contínuo em todos os períodos (posição de segurança): 
P1, Exterior: Ld = 72 dB (A); Le = 72 dB (A); Ln = 71 dB (A); Lden = 78 dB (A) 
P2, Exterior: Ld = 66 dB (A); Le = 64 dB (A); Ln = 63 dB (A); Lden = 70 dB (A) 
P3, Exterior: Ld = 63 dB (A); Le = 63 dB (A); Ln = 58 dB (A); Lden = 66 dB (A) 
P4, Exterior: Ld = 62 dB (A); Le = 62 dB (A); Ln = 55 dB (A); Lden = 64 dB (A) 
 
Os indicadores de longa duração Lden e Ln obtidos são assim superiores, respetivamente, a 63 dB(A) e 
53 dB(A), em todos os pontos.  
 
Consideram-se os limites 63 dB(A) e 53 dB(A) uma vez que de acordo com a informação da Câmara 
Municipal de Matosinhos ainda não existe classificação acústica oficial. Apenas em P1 e P2 esse 
incumprimento fica a dever-se à Procter & Gamble Porto. 
 

3.3. Avaliação do critério de incomodidade  

(verificação do artigo 13º, Ponto 1, alínea b), do regulamento Geral do ruído) 
Após os procedimentos anteriormente descritos, o Critério de incomodidade é avaliado pela diferença 
entre o nível de avaliação LAr do Ruído Ambiente Global, e o LAeq do ruído residual, nos períodos de 
referência considerados e no mês mais crítico. 
 
Assim, perante os resultados obtidos, para cada período considerado o Nível de Avaliação (LAr) é 

21
KKLL

AeqAr
 , onde LAeq é o Nível Sonoro Contínuo Equivalente medido, K1 é a correcção tonal 

e K2 é a correção impulsiva, resultam os seguintes valores médios: 
 
P1, Exterior, Ruído Ambiente: Ld = 72 dB (A); Ln = 71 dB (A); 
P1, Exterior, Ruído Residual: Ld = 50 dB (A); Ln = 48 dB (A); 

P1, Exterior, Diferencial: d = 22 dB (A); n = 23 dB (A); 
P2, Exterior, Ruído Ambiente: Ln = 63 dB (A); 
P2, Exterior, Ruído Residual: Ln = 47 dB (A); 
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P2, Exterior, Diferencial: n = 16 dB (A); 
P3, Exterior, Ruído Ambiente: Ln = 58 dB (A); 
P3, Exterior, Ruído Residual: Ln = 58 dB (A); 

P3, Exterior, Diferencial: n = 0 dB (A); 
P4, Exterior, Ruído Ambiente: Ln = 55 dB (A); 
P4, Exterior, Ruído Residual: Ln = 55 dB (A); 

P4, Exterior, Diferencial: n = 0 dB (A); 
 
Considerando o funcionamento contínuo no período diurno e do entardecer, e o funcionamento 
contínuo no mês mais crítico, temos os seguinte limites: 
 

d≤ 5 dB; e≤ 4 dB; n≤ 3 dB; 
 
Verifica-se assim que em P1 e P2 o Critério de Incomodidade está a ser ultrapassado. 
 
Em P3 e P4 o diferencial é 0 pois prevalece o tráfego rodoviário em não o ruído da fábrica. 
 

3.4. Interpretação dos Resultados e Conclusões  

Perante os resultados obtidos, conclui-se que relativamente ao funcionamento da Procter & Gamble 
Porto, localizada na Rua Monte dos Pipos, 105, Matosinhos, nos Períodos Diurno, Entardecer e 
Nocturno, em que pode ocorrer a actividade, e de acordo com a informação disponibilizada 
relativamente ao regime de funcionamento no mês mais crítico, são excedidos os limites descritos no 
ponto 3 do artigo 11.º e no ponto 1-b do artigo 13º, do Regulamento Geral do Ruído, no que respeita 
Limite de Exposição e ao Critério de Incomodidade, devido ao funcionamento da Fábrica, apenas em 
P1 e P2. 
 
Em P3 e P4 prevalece o tráfego rodoviário não afeto à Procter & Gamble Porto. 
 
Os resultados são válidos nas condições de funcionamento da Procter & Gamble Porto, e do ruído 
residual, verificados nos dias em que decorreram as medições, e no regime de funcionamento no mês 
mais crítico considerado. 
 
 
 

18-05-2011 
 

  
Elaborado:  Verificado e Aprovado por: 

 
 
 
 

 
 
 
 

(Vitor Rosão) 
(Director Técnico) 

 
(João Pedro Silva) 

(Director da Qualidade) 
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ANEXOS  
 

A | Boletim de Verificação do Sonómetro  
 
B | Certificado de Acreditação (L0535) 
 
Impresso para Avaliação de Satisfação do Cliente 
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A | Boletim de Verificação do Sonómetro 
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