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1.

INTRODUÇÃO
O presente documento constitui o Resumo Não Técnico (RNT) do Estudo de Impacte
Ambiental (EIA) da Fábrica de Papel da FORTISSUE, em fase de projecto de execução.
A Fábrica de Papel da FORTISSUE enquadra-se na lista de projectos constantes do
Anexo II do Decreto-Lei n.º 69/2000, de 3 de Maio, alterado e republicado pelo
Decreto-Lei n.º 197/2005, de 8 de Novembro, estando, nessas circunstâncias, sujeito a
procedimento de Avaliação de Impacte Ambiental (AIA) em fase prévia ao respectivo
licenciamento.
Nos termos da legislação referida, o RNT é a peça que sintetiza e traduz numa
linguagem não técnica os aspectos mais relevantes do EIA, e que dele faz parte
integrante, constituindo um documento essencial na participação do público na tomada
de decisão relativa à implementação do projecto.
O promotor do projecto é a FORTISSUE – Produção de Papel, S.A., a entidade
licenciadora é a Direcção Regional de Economia do Norte e a Autoridade de AIA é a
Comissão de Coordenação Regional do Norte.
O EIA do projecto em referência foi elaborado pela TECNINVEST em parceria com a
ECOVISÃO, no período de Fevereiro a Outubro de 2011.

2.

O PROJECTO

2.1

Introdução
A FORTISSUE é uma empresa de direito privado, criada em 2007 com o objectivo de
operar no sector de produção de papel tissue, com um capital inicial de 200 mil euros, a
reforçar até ao valor de 5 milhões de Euros.
O projecto da Fábrica de Papel envolve um investimento de cerca de 25 milhões de
Euros, prevendo-se um volume anual de vendas de cerca de 33 milhões de Euros.
A FORTISSUE é participada a 100% pela SUAVECEL, S.A., empresa sediada na Zona
Industrial do Neiva, no concelho de Viana do Castelo, que se dedica à produção de
artigos de papel para uso doméstico e sanitário, a partir de bobinas de papel tissue
(denominação que se atribui ao papel para uso doméstico e sanitário).
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A futura Fábrica de Papel irá localizar-se na Zona Industrial de Alvarães, na freguesia
do mesmo nome, concelho de Viana do Castelo, de acordo com o enquadramento
regional e a localização mostrados nas Figuras 1 e 2, respectivamente.
2.2

Objectivos e Necessidade do Projecto
A FORTISSUE tem por objectivo a produção de papel tissue a partir de fibra virgem, o
qual será parcialmente transformado em artigos de papel para uso doméstico e sanitário
nas próprias instalações (cerca de 50% da produção de bobinas de papel), com a restante
parte a ser fornecida como matéria-prima à SUAVECEL, que actualmente importa as
bobinas para transformação.
A SUAVECEL tem vindo a crescer a ritmos elevados, quer em infra-estruturas
produtivas e pessoal, quer em volume de negócios e resultados. Os investimentos
realizados em 2007 dotaram a empresa de uma capacidade produtiva que quase
permitirá triplicar o volume de negócios de 2007, que se cifrou em cerca de
12,5 milhões de Euros.
Sendo o papel tissue a principal matéria-prima na SUAVECEL, a estratégia de
crescimento desta empresa está condicionada à sua disponibilidade, garantida ao ritmo e
prazos exigíveis ao cumprimento dos objectivos de produção.
Os estudos efectuados indicam que a forma de ultrapassar esta ameaça passa por
assegurar a própria produção de papel a partir de pastas virgens, posicionando-se como
peça chave na estratégia de desenvolvimento da empresa a construção de uma fábrica de
papel, localizada próximo das actuais instalações da SUAVECEL.
Assim, os principais benefícios da integração vertical da SUAVECEL são:
 Redução do custo da principal matéria-prima da SUAVECEL, ou seja, de papel
tissue, já que actualmente as bobinas de papel são adquiridas em Espanha e Itália;
 Maior controlo da principal matéria-prima, em qualidade e em disponibilidade;
 Aumento da eficiência da produção da SUAVECEL e da qualidade do papel
produzido, decorrente da proximidade da fonte de matéria-prima e das vantagens
inerentes ao fornecedor único;
 Melhoria do desempenho ambiental da SUAVECEL, associado à reutilização dos
desperdícios de papel da SUAVECEL pela FORTISSUE, que implica
simultaneamente uma redução de custos.
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2.3

Descrição do Projecto

2.3.1

Características gerais
A capacidade nominal da instalação será de 200 t/dia, correspondendo a uma produção
anual de 67 000 t/ano de papel tissue, na qual serão empregues 67 000 t/ano de fibra
virgem (pasta de celulose).
Está prevista a instalação de duas máquinas de papel, cada uma com uma capacidade
nominal de 100 t/dia, de forma faseada, a primeira a entrar em funcionamento no último
trimestre de 2013 e a segunda no último trimestre de 2015.
A instalação funcionará 24 horas por dia, 7 dias por semana, com 1 mês de paragem
anual, e empregará 184 trabalhadores.
A unidade industrial irá ocupar um lote com 8,5 ha na Zona Industrial (ZI) de Alvarães,
enquadrado a Nascente pela A28, a Norte por terrenos integrados na ZI referida,
actualmente com ocupação habitacional/comércio/serviços, a Poente pela ZI do Neiva e
a Sul pela EM543 (rua dos Cruzeiros).
Está considerada a construção de 4 edifícios, que se destinam a albergar a Fábrica,
Escritórios, Refeitório/Auditório e Portaria.
A Fábrica, que é o cerne de toda a unidade de produção, constitui-se como um edifício
de grande dimensão, dividido em três grandes sectores, ou seja, uma zona alta, onde
funciona o armazém automático, uma zona intermédia, que corresponde à parte de
produção e transformação de papel e, por último, uma zona baixa, que quase circunda
toda a planta e está associada à parte administrativa, oficinas e cais de carga/descarga.
O edifício de Escritórios, onde se concentram as principais actividades administrativas,
desenvolve-se em três pisos, incluindo salas de reuniões, instalações sanitárias, copa,
arquivo, economato e gabinetes. Este edifício integrará um piso de cave, destinado a
parqueamento automóvel dos funcionários.
O edifício de Refeitório/Auditório terá um único piso. O auditório, com capacidade para
250 pessoas, servirá de espaço para sessões de formação alargadas e outras actividades
similares, bem como para festas e outros eventos. Por sua vez, o refeitório é um sector
dividido em três salas de refeições de diferentes dimensões, apoiado por uma cozinha.
Por último, será de referir o pequeno edifício destinado a portaria, localizado junto ao
portão principal de acesso à unidade fabril. Tem por objectivo recepcionar os veículos
ligeiros e pesados, bem como as pessoas que acedem às instalações.
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2.3.2

Processo de fabrico
A linha de produção de papel tissue envolve uma série de operações e técnicas
específicas de transformação da pasta de celulose (fibra virgem), com as seguintes fases
principais:
–

Recepção e armazenagem da matéria-prima;

–

Preparação de pastas;

–

Fabrico do papel em máquina;

–

Armazenagem de produto acabado e expedição;

–

Transformação das bobinas de papel em artigos para uso doméstico e sanitário;

–

Armazenagem de produto acabado e expedição.

 Recepção e armazenagem da matéria-prima
À entrada das instalações, os camiões que transportam os fardos de fibra virgem
são pesados na balança, antes de se encaminharem para junto do armazém de
matéria-prima, com os fardos a serem transportados e devidamente arrumados por
lotes nesse armazém.

 Preparação de pastas
Da área de armazenagem, os fardos de fibra virgem são movimentados por tapete
transportador para a fase de preparação de pastas, a qual envolve as seguintes
operações principais:
–

Desagregação das fibras de celulose;

–

Depuração e limpeza da fibra, para eliminação das impurezas.

 Máquina de fabrico de papel
Após a fase de preparação, a pasta é enviada para a(s) máquina(s) de fabrico de
papel.
A folha de papel é formada à superfície de um cilindro, seguindo para um roloprensa, onde, por acção de um sistema de vácuo no interior do cilindro, a água é
removida. Em seguida, a folha é encaminhada para a superfície de um cilindro (do
tipo Yankee), aquecido com vapor que circula no seu interior, promovendo a
secagem da folha. Adicionalmente, é injectado ar quente na câmara onde o
cilindro está alojado para melhorar as condições de secagem da folha de papel.
Por fim, o papel é conduzido para a enroladora e, em seguida, transferido para a
bobinadora, onde é cortado de acordo com as dimensões pré-definidas.

Estudo de Impacte Ambiental da Fábrica de Papel da FORTISSUE – Resumo Não Técnico
6

 Transformação do papel em artigos sanitários
Prevê-se instalar duas linhas de transformação por cada uma das duas máquinas
de papel. Nessas linhas, as bobinas de papel são transformadas através de um
processo mecanizado, que culmina com o empacotamento, ensacamento e
paletização dos artigos de papel.
O sector de transformação é ainda subdividido em duas outras zonas, ou seja, os
rebobinados e os dobrados, onde o papel é respectivamente colocado em rolos
(papel higiénico e de cozinha) e na forma de lenços e guardanapos dobrados.

 Armazenagem de produto acabado e expedição
Antes de serem expedidos por camião, as bobines de papel e os artigos domésticos
e sanitários são armazenados em área específica para o efeito.
Na Figura 3 apresenta-se um diagrama simplificado do processo de fabrico de papel
tissue.
2.3.3

Energia
Na instalação serão utilizados, como fonte de energia, a electricidade e o gás natural,
prevendo-se um consumo anual de 72 360 MWh e 7 115 400 m3, respectivamente.
A energia eléctrica será empregue como força motriz nos motores de accionamento dos
equipamentos, incluindo os empilhadores, bem como em iluminação, e o gás natural
será consumido nos geradores de vapor e nos sistemas de secagem das máquinas de
papel.

2.3.4

Abastecimento e consumo de água
A unidade fabril será abastecida de água, quer para fins industriais, quer para consumo
humano, a partir de um ramal de ligação da responsabilidade dos Serviços
Municipalizados de Saneamento Básico de Viana do Castelo (SMSBVC).
A água destinada ao consumo industrial será armazenada em tanque com 150 m3 de
capacidade, sendo 30 m3 afectos ao processo e 120 m3 ao sistema de combate a
incêndios.
Estima-se um consumo anual global de 360 000 m3.

2.3.5

Drenagem e tratamento de águas residuais
As instalações da FORTISSUE irão dispor de redes separadas para as várias águas
residuais geradas: águas residuais industriais, águas residuais domésticas e águas
pluviais.
As águas pluviais, não contaminadas, serão recolhidas e enviadas graviticamente para o
sistema de drenagem da ZI do Neiva, com descarga na linha de água próxima.
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FORTISSUE, S.A.
FÁBRICA DE PAPEL
ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL
Figura 3 – Diagrama Simplificado do Processo
Produtivo

Relativamente às águas residuais industriais, o projecto assenta na máxima recuperação
da fibra e na optimização da recirculação dos efluentes produzidos. Para o efeito, as
águas residuais são tratadas em duas fases, em que o grau de depuração é
sucessivamente mais exigente, com recirculação de água ao processo entre cada etapa.
O sistema de tratamento é, assim, constituído por:
–

Flutuação, para remoção da matéria em suspensão grossa (fibra de celulose,
recuperada);

–

Filtração, para remoção da matéria em suspensão fina.

O efluente final, ou seja, a parcela das águas residuais não recirculada, é enviado,
conjuntamente com as águas residuais domésticas, para a estação elevatória da ZI do
Neiva, donde são bombadas para tratamento final na Estação de Tratamento de Águas
Residuais (ETAR) de Viana do Castelo – Zona Industrial.
Prevê-se enviar para tratamento final 234 500 m3 de águas residuais por ano, cujas
características qualitativas cumprirão os normativos exigíveis para descarga no sistema
municipal.
2.3.6

Emissões gasosas
As emissões gasosas na instalação referem-se às exaustões do sistema de secagem do
cilindro Yankee, do sistema de remoção de poeiras da máquina de papel e do gerador de
vapor.
Está previsto instalar 6 chaminés, com 35,5 m de altura cada, em conformidade com a
legislação aplicável.
As emissões serão muito reduzidas, dado que é utilizado gás natural como combustível
e os queimadores dos geradores de vapor e dos secadores são de baixa emissão de
óxidos de azoto (NOx). Assim, serão cumpridos os valores máximos legalmente
exigíveis a estas fontes de emissão.
A instalação emitirá 15 275 t CO2 por ano.

2.3.7

Gestão de resíduos
Todos os resíduos produzidos na unidade industrial serão recolhidos e enviados para um
destino final adequado, sendo assegurado que as entidades que efectuam essas
operações estão devidamente licenciadas para o efeito.

2.3.8

Tráfego
Irá verificar-se um acréscimo do tráfego de veículos pesados, essencialmente associado
à recepção de matérias-primas e expedição de produtos, prevendo-se que diariamente
circulem mais 13 veículos nas vias envolventes associados a este projecto. O acréscimo
do tráfego de ligeiros previsto é de 200 veículos por dia.
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2.4

Fase de Construção
Prevê-se que a fase de construção e montagem tenha uma duração total de 3 anos,
repartida por três fases:
–

1ª Fase – Será concluída durante o último trimestre de 2013 e incluirá a construção
do edifício fabril e a montagem da primeira máquina de papel;

–

2ª Fase – Será concluída durante o primeiro semestre de 2015 e incluirá a
montagem das máquinas de transformação, bem como a construção dos edifícios
de escritórios, do refeitório/auditório e da portaria;

–

3ª Fase – Será concluída durante o primeiro semestre de 2016 e corresponde à
implementação do armazém automático, que se constitui como uma unidade
autónoma em termos construtivos, e da segunda máquina de papel.

Durante o período de construção, o número de trabalhadores afectos a essa actividade
deverá ser de 40 a 50 indivíduos, em termos médios. O tráfego nesta fase será de cerca
de 15 veículos ligeiros e de 25 veículos pesados.

3.

O ESTADO ACTUAL DO AMBIENTE NA ZONA
A unidade industrial da FORTISSUE irá localizar-se na freguesia de Alvarães, uma das
40 freguesias de que se compõe o concelho de Viana do Castelo. Este insere-se, por sua
vez, na Unidade Territorial para fins estatísticos NUT III Minho-Lima, integrada na
NUT II Norte.
Em 2011, o concelho de Viana do Castelo registou 88 725 habitantes, menos 3,0% que
em 2001, gerando a densidade populacional mais elevada da NUT III Minho-Lima
(278,5 hab./km2). À semelhança do que se verifica na região Norte, o concelho de Viana
do Castelo apresenta problemas de envelhecimento populacional, pela conjugação do
aumento da esperança de vida e diminuição da taxa de natalidade, sendo, no entanto, o
que regista o menor valor deste indicador, a par com Ponte de Lima.
Do ponto de vista das actividades económicas, em 2011, no concelho de Viana do
Castelo predominava o sector terciário (61,3%), seguido pelo sector secundário
(34,7%), enquanto o sector primário apresentava o valor mais baixo da NUT III MinhoLima (3,9%). A taxa de actividade, no mesmo ano, era de 46,9% e a taxa de
desemprego de 12,5%, valores superiores aos da NUTIII – Minho-Lima, mas inferiores
aos da região Norte.
A actividade no sector primário distribui-se, sobretudo, pela agricultura, fruticultura,
pecuária e pesca. De entre as principais actividades industriais do concelho, destacam-se
os estaleiros navais e a produção de pasta e papel. O sector terciário reparte-se pelo
comércio, restauração, actividades turísticas e serviços, que assumem uma expressão
significativa dada a condição de capital distrital da cidade de Viana do Castelo, que
dispõe de infra-estruturas administrativas, económicas, de protecção civil e segurança,
educacionais e de saúde, bem como de infra-estruturas desportivas, culturais e artísticas.

Estudo de Impacte Ambiental da Fábrica de Papel da FORTISSUE – Resumo Não Técnico
10

Também os níveis de atendimento em relação às principais infra-estruturas
(electricidade, abastecimento de água, tratamento de águas residuais e recolha de
resíduos sólidos) reflectem esta centralidade, sendo elevados e praticamente
equivalentes aos da Região Norte. O concelho dispõe, ainda, de boas acessibilidades
terrestres e marítimas.
A freguesia de Alvarães, onde se irá localizar o projecto em análise, é uma das
40 freguesias em que se divide administrativamente o concelho de Viana do Castelo,
dista cerca de 10 km da sede do concelho, e registava, em 2011, uma população de
2623 habitantes, menos 2,5% que em 2001.
A população desta freguesia, à semelhança do que acontece em grande parte do EntreDouro e Minho, distribui-se no território de uma forma difusa, mas concentrada em
pequenos lugares (a densidade populacional era em 2011 de 288 hab./km2), ocupando
os espaços de vale e meias encostas, em consonância com a aptidão agrícola dos solos.
Na freguesia de Alvarães, a actividade económica da população é muito ligada à
agricultura, em pequenas explorações, por conta própria e muitas vezes como
complemento dos rendimentos familiares. As principais produções são a vinha, olival e
batata. Destacam-se as culturas forrageiras, para alimentação animal, e as culturas
temporárias, sobretudo de cereais para grão. A hortofruticultura também assume uma
expressão significativa. Na pecuária predomina o gado bovino para leite e carne.
A indústria extractiva e sectores industriais de jusante têm um peso relevante na
economia local de Alvarães. Nesta freguesia situa-se o coito mineiro de Alvarães, onde
se localizam importantes jazigos de caulinos e argilas, utilizados na indústria do barro
vermelho e branco. É com este caulino que se fazem, na Meadela, as célebres peças de
louça de Viana.
A região em estudo situa-se numa zona de influência marítima, que esbate e modera os
extremos climáticos. A precipitação é superior a 1400 mm em toda a parte, embora se
registem, em geral, dois meses secos. Os nevoeiros são frequentes, mesmo no Verão, e
o ar é húmido todo o ano. O vento sopra predominantemente dos quadrantes Norte e
Oeste, sendo, em geral, pouco intenso.
Geologicamente, o local de implantação do projecto é de idade recente, sendo
constituído por depósitos de areias grosseiras e leitos argilosos, instalados na depressão
de Alvarães. Rodeiam-no terrenos mais antigos, de origem eruptiva, constituídos por
granitos. Trata-se de uma área importante do ponto de vista dos recursos geológicos,
correspondente ao couto mineiro de Alvarães.
A maior parte dos solos ocorrentes na região formou-se a partir de materiais resultantes
da alteração e desagregação do substrato rochoso subjacente, por acção dos agentes
erosivos, dando origem a materiais soltos com granulometria e espessura variadas.
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O local do projecto insere-se na bacia hidrográfica do rio Neiva, mais precisamente na
bacia de um seu afluente da margem direita, a ribeira de Radivau. A bacia hidrográfica
do rio Neiva ocupa uma área total de 242 km2, e a linha de água principal tem um
comprimento total de 46 km. Por sua vez, a ribeira de Radivau possui uma área de bacia
de 10,7 km2, com um comprimento de 5,7 km. Não existem linhas de água no local de
implantação do projecto.
A área onde se irá instalar a Fábrica de Papel é das zonas portuguesas mais favorecidas
em termos de disponibilidades hídricas anuais médias. Esta abundância de
disponibilidade de recursos hídricos é, na quase totalidade, de origem superficial, dado
que as características hidrogeológicas da região determinam uma muito reduzida
produtividade aquífera. É possível, no entanto, encontrar sistemas aquíferos com
interesse local, com destaque para os depósitos aluvionares em ligação hidráulica com
linhas de água permanentes.
O abastecimento de água às populações por captações superficiais assume, portanto,
uma expressão significativa no concelho. Outros usos potenciais directos das linhas de
água incluem a utilização para rega, pesca (sobretudo amadora) e actividades
recreativas.
A qualidade da água do rio Neiva apresentou no período de 1995 a 2009 um quadro
geral aceitável, embora com uma quebra acentuada entre 1999 e 2005, em Barroselas. A
contaminação relaciona-se com níveis reduzidos de oxigénio dissolvido e teores
excessivos nos parâmetros microbiológicos, azoto e fósforo.
As águas subterrâneas são de boa qualidade, aptas a produzir água para consumo
humano, embora apresentem, de uma forma geral, valores de pH que se situam foram
do limite inferior da gama admissível (devido às características ácidas das rochas) e
teores de nitratos acima do valor recomendável para produção de água para consumo
humano. Em termos da aptidão para a rega, a maioria das águas captadas enquadra-se
na classe mais favorável.
De acordo com os dados da estação de medição de Senhora do Minho, a qualidade do ar
na região é boa, apenas se verificando um número diminuto de excedências no poluente
partículas (PM10) e no ozono.
Devido às fontes sonoros existentes na envolvente do local destinado à Fábrica de
Papel, a auto-estrada A28 e a EN103, de tráfego elevado, o ambiente sonoro é
perturbado, registando-se níveis acima dos valores máximos exigíveis para os
indicadores de ruído aplicáveis às zonas mistas (zonas onde coabitam usos sensíveis
com outros usos, por exemplo comerciais, industriais, entre outros).
Como referido, o local de implantação do presente projecto encontra-se totalmente
rodeado por vias rodoviárias de elevado tráfego e, a Poente, pela Zona Industrial do
Neiva, o que na prática se traduz por um isolamento ecológico significativo e elevada
perturbação. Acresce que esta área foi percorrida por um incêndio, em 2007, o que
contribuiu para um agravamento do estado de degradação ecológica do local.
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Assim, considerando a fragmentação do habitat e a elevada pressão humana, o baixo
valor florístico do coberto vegetal e a inexistência de espécies de fauna com elevados
estatutos de protecção/conservação, considera-se que a área de estudo não apresenta
relevância para a conservação da natureza.
A nível paisagístico, o local insere-se na bacia de Alvarães, área plana, circundada por
relevos antigos, como o Monte S. Romão (192 m) a Poente, o Monte da Padela (411 m),
a Norte-Nordeste, e Arefe (408 m) e S. Gonçalo (492 m), a Sul-Sudeste. A bacia de
Alvarães caracteriza-se pela planura do relevo, de solos férteis, com uma ocupação
diversificada, alternando um apertado mosaico agrícola, com maciços arbóreos densos e
áreas edificadas. Próximo do litoral, a construção apresenta-se mais concentrada,
destacando-se a Zona Industrial do Neiva, adjacente ao local do projecto, como uma
área de dimensão relevante, de elevada densidade construtiva. Pela dimensão e
densidade das construções, que marcam a imagem da paisagem na zona específica de
implantação do projecto, considera-se que esta apresenta uma qualidade visual reduzida.
Por sua vez, as características morfológicas e de uso de solo conferem-lhe uma
capacidade média a elevada de absorção visual das intervenções que se preconizam para
o local.
O concelho de Viana do Castelo é muito rico do ponto de vista patrimonial,
sobressaindo, de um vasto conjunto arquitectónico e arqueológico, na envolvente do
local do projecto, o Castro e Capela de Nossa do Castro, Igreja, Cruzeiro e Convento de
são Romão, as Mamoas da Pedreira, da Zona Industrial e de Alvarães/Vila Fria e
Gravuras Rupestres.
A prospecção sistemática levada a cabo na área a afectar pelo projecto da Fábrica de
Papel não identificou quaisquer ocorrências histórico-arqueológicos ou imóveis com
interesse patrimonial.
Em termos de ordenamento do território, o projecto em análise, segundo o Plano
Director Municipal (PDM) de Viana do Castelo, está inserido na classe dos “Solos
Urbanos - Solos de Urbanização Programada”, na categoria de “Zonas Industriais
Propostas”, correspondente à Unidade Operacional de Planeamento e Gestão – UOPG
nº 55, de Tipo 3 – “Áreas Industriais e Áreas de Actividades Económicas”. Esta UOPG
corresponde à Zona Industrial de Alvarães e dispõe de Estudo Urbanístico aprovado
pela Câmara Municipal.
Nos termos da Planta de Condicionantes do PDM, o local do projecto está sujeito às
restrições resultantes das seguintes servidões administrativas e restrições de utilidade
pública: Área de Concessão/Contrato de Massas minerais, integrada no Couto Mineiro
de Alvarães (argilas e caulinos); Áreas percorridas por Incêndios; Itinerários Principais
(A28) e Domínio Hídrico.
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4.

OS IMPACTES DO PROJECTO SOBRE O AMBIENTE
De uma forma global, os impactes ambientais positivos do projecto sobrepõem-se
largamente aos efeitos de natureza negativa, salientando-se que estes são, em grande
maioria, de reduzida magnitude, como se detalha seguidamente.
Os impactes nos domínios climático e microclimático são considerados reduzidos, uma
vez que a dimensão das acções construtivas e a presença física da instalação terá
influência desprezável, quer nos padrões de circulação atmosférica, quer nos processos
de radiação locais.
Devido à planura do terreno, a construção da instalação não exigirá uma movimentação
de terras com significado, 3 m de altura nos pontos mais desfavoráveis, 0,5 m em
termos médios. Pese embora o valor potencial dos materiais presentes no local,
associados ao couto mineiro de Alvarães, a dimensão e configuração actuais do terreno,
encaixado entre o IC1/A28 e a EN103, adjacente à Zona Industrial de Neiva,
inviabilizam a exploração mineira da área. Assim, os impactes negativos no domínio
geológico e geomorfológico são considerados pouco significativos.
Da mesma forma, a decapagem e remoção dos solos para modelação da plataforma de
implantação da unidade industrial não representam um impacte negativo com
significado, dado que os materiais presentes no local se encontram muito alterados,
pelas sucessivas intervenções ocorridas nas proximidades (construção da A28 e ZI do
Neiva), não apresentando valor agrológico ou de outra natureza.
Não se identificaram impactes nos recursos hídricos superficiais e subterrâneos dignos
de relevo, não ocorrendo intervenções directas ou indirectas em linhas de água, nem
afectação dos processos de recarga de aquíferos, porque são inexistentes no local do
projecto. Poderá ocorrer uma intensificação da precipitação efectiva, associada à
impermeabilização do solo, mas que no conjunto da bacia da ribeira do Radivau não
terá significado.
A FORTISSUE não efectuará descargas de águas residuais industriais e domésticas no
local, prevendo descarregá-las no sistema público dos Serviços Municipalizados de
Saneamento Básico de Viana do Castelo, cumprindo as condições exigíveis para o
efeito. Por outro lado, a unidade será dotada dos necessários sistemas de controlo de
eventuais derrames de substâncias poluentes, pelo que, nestas circunstâncias, o impacte
sobre a qualidade dos meios hídricos, superficiais e subterrâneos, foi considerado nulo a
reduzido.
A qualidade do ar na zona envolvente da instalação não será afectada pelas emissões da
Fábrica de Papel, situando-se os níveis dos poluentes emitidos muito abaixo dos limites
consignados na legislação, pelo que o impacte negativo associado foi considerado
reduzido.
O ambiente sonoro na envolvente do local do projecto é actualmente perturbado,
apresentando níveis elevados dos indicadores de ruído, relacionados,
fundamentalmente, com o tráfego nas vias envolventes.
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A laboração da Fábrica de Papel não promoverá um acréscimo com significado dos
níveis de ruído junto dos receptores sensíveis próximos, pelo que o impacte negativo
associado foi considerado pouco significativo.
No domínio ecológico, o impacte decorrente da construção e exploração da unidade
industrial foi considerado pouco significativo, uma vez que não irá ser afectado nenhum
habitat ou estrutura ecológica com valor.
Da presença física da instalação resultará um impacte negativo sobre a paisagem,
classificado de moderado, em resultado da intrusão de novos elementos construídos de
grande dimensão, ainda assim minimizado pelas características relativamente
circunscritas da bacia visual e do enquadramento proporcionado pela ZI do Neiva, onde
se verificam já intrusões visuais semelhantes.
O levantamento sistemático do terreno não identificou quaisquer valores patrimoniais,
quer de natureza arqueológica, quer arquitectónica ou etnográfica, pelo que os impactes
associados ao projecto são considerados nulos. No entanto, por precaução e defesa de
eventuais valores arqueológicos, não identificáveis à superfície, são propostas regras de
procedimento para a construção e medidas de salvaguarda em caso de achamentos
relevantes neste domínio.
Relativamente aos aspectos relacionados com o ordenamento territorial, a pretensão está
em conformidade com a classe de espaço prevista para o local - “Zonas Industriais
Propostas”. Em relação às condicionantes aplicáveis no domínio dos Recursos
Geológicos, Protecção às Infra-estruturas de Transporte e Comunicações, Áreas
Percorridas por Incêndios e Domínio Hídrico não se registam situações de
incompatibilidade com o projecto em análise.
Os impactes positivos deste empreendimento situam-se ao nível sócio-económico,
projectando-se, quer a nível local, quer a nível nacional.
A nível local, o projecto trará evidentes benefícios na vertente social, impacte
qualificado de positivo com magnitude importante. Com efeito, a concretização do
projecto em análise promoverá, não só a criação de um número relevante de novos
postos de trabalho (184) e a formação e qualificação profissionais, mas também, por via
da consolidação da posição concorrencial e estratégica da SUAVECEL, a manutenção
dos postos de trabalho, directos e indirectos, inerentes à actividade desta empresa.
No domínio económico, o projecto terá um impacte positivo, qualificado de moderado,
pelo seu contributo para o reequilíbrio da balança comercial, exercendo efeito, quer ao
nível do incremento das exportações, quer em termos da redução das importações, por
substituição da matéria-prima da SUAVECEL, actualmente importada. Acresce que a
concretização do projecto contribuirá para a geração de riqueza e deverá ter um efeito
multiplicador do crescimento económico e do emprego por via da dinamização em
empresas dos sectores de montante e jusante.
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5.

A MINIMIZAÇÃO E COMPENSAÇÃO DOS IMPACTES NEGATIVOS NO
AMBIENTE
As principais medidas de minimização ou compensação dos impactes negativos, assim
como as medidas de potenciação dos impactes positivos, descrevem-se seguidamente.

5.1

Fase Prévia à Execução das Obras
Nesta fase prévia, recomenda-se que:
R.1

R.2

R.3

Se proceda à divulgação do programa de execução das obras às populações
interessadas, designadamente à população residente na área envolvente, de
acordo com o Plano de Comunicação elaborado.
Se implemente um mecanismo de atendimento ao público para esclarecimento
de dúvidas e apresentação de eventuais reclamações, de acordo com o Plano de
Comunicação elaborado.
Se elabore um Plano de Gestão Ambiental (PGA), constituído pelo
planeamento da execução de todas as actividades construtivas e pela
identificação e pormenorização das medidas de minimização a implementar na
fase da execução das obras e respectiva calendarização.

Com o objectivo de minimizar o impacte paisagístico do projecto, propõe-se:
R.4

R.5

R.6

5.2

Ao nível da concepção arquitectónica dos edifícios considerar a utilização de
combinação cromática apropriada, por forma a criar uma textura não
contrastante com a envolvente e uma imagem apelativa.
Utilização de vidro em algumas das grandes fachadas, de forma a introduzir
uma superfície reflectora e permeável para o ambiente paisagístico
envolvente.
A elaboração de um projecto de integração paisagística que permita esbater a
imagem negativa associada à dimensão dos elementos de maior volumetria da
unidade industrial, designadamente do armazém automático, devendo ser
atendidos os seguintes aspectos:

Introdução de uma cortina vegetal envolvente circundando o perímetro
exterior da instalação fabril (zonas Nascente e Sul);

Plantio, nas áreas ajardinadas, de espécies autóctones como Carvalhoalvarinho, Salgueiro, Gilbardeira, Azevinho, entre outros.

Fase de Construção
No que respeita a estaleiros e outras unidades de apoio à obra e ainda a áreas de
depósito e empréstimo de materiais, recomenda-se o seguinte:
R.7
R.8

Minimizar as perturbações para terceiros, confinando as actividades de
construção à área afecta à obra e proibindo a utilização de outros terrenos.
Vedar a área afecta à obra, de acordo com a legislação aplicável.
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R.9

R.10

R.11

Proceder à gestão do estaleiro em conformidade com os regulamentos
existentes para este tipo de infra-estrutura temporária, designadamente, entre
outros, no que se refere às condições de higiene e segurança.
Estudar cuidadosamente o esquema de desvios de serviços e de ocupações de
subsolo eventualmente interceptados, assegurando o seu funcionamento e a sua
manutenção durante a obra, se aplicável.
Seleccionar criteriosamente, identificar e justificar, do ponto de vista
ambiental, os locais para depósito temporário e definitivo de terras sobrantes,
atendendo às diversas condicionantes e restrições ambientais existentes na zona
envolvente à obra.

No que respeita ao modo de execução dos trabalhos, recomenda-se que:
R.12

R.13

R.14

R.15
R.16

R.17

R.18
R.19

R.20

Todas as actividades construtivas, especialmente as acções de desmatação,
desarborização, limpeza e decapagem dos solos, sejam estritamente limitadas à
área de intervenção.
Antes dos trabalhos de movimentação de terras se proceda à decapagem da
terra vegetal, se existente, e ao seu armazenamento em pargas, para posterior
reutilização em áreas afectadas pela obra.
Os resíduos verdes e outros resultantes destas actividades sejam removidos e
devidamente encaminhados para destino final, privilegiando-se o seu
reaproveitamento.
Os trabalhos de escavação e aterro sejam iniciados logo que os solos estejam
limpos, evitando repetição de acções sobre as mesmas áreas.
Os trabalhos que envolvam escavações a céu aberto e movimentação de terras
sejam executados preferencialmente no período de Maio a Setembro, de forma
a minimizar a exposição dos solos nos períodos de maior pluviosidade e a
diminuir a erosão hídrica e o transporte sólido.
A execução de escavações e aterros seja interrompida em períodos de elevada
pluviosidade, tomando-se as devidas precauções para assegurar a estabilidade
dos taludes e evitar o respectivo deslizamento.
Se proceda à revegetação dos solos que previsivelmente irão ficar expostos aos
agentes erosivos por um período superior a 4 meses.
As terras sobrantes das terraplenagens, a conduzir a depósito, devem ser
preferencialmente utilizadas na recuperação paisagística das pedreiras de
caulinos existentes na freguesia de Alvarães ou em outras reutilizações como
aterros de estradas, entre outros, devendo para qualquer um dos efeitos ser
cumpridos todos os formalismos legais exigíveis.
As terras de empréstimo devem ser provenientes de locais devidamente
autorizados e licenciados, preferencialmente de locais próximos do ponto de
aplicação de modo a minimizar o transporte.
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A nível de boas práticas ambientais na condução dos trabalhos construtivos recomenda-se:
R.21

R.22

R.23
R.24

R.25

R.26

R.27

R.28
R.29

R.30
R.31
R.32
R.33

R.34

Instalar um sistema de drenagem de todas as águas residuais domésticas e
industriais da área de estaleiro com ligação a tanques de retenção, para
posterior condução a um sistema de tratamento apropriado.
Interditar a realização de quaisquer descargas de águas residuais (pluviais,
domésticas ou industriais), que não seja para o sistema a construir no âmbito da
recomendação anterior.
Implementar um sistema de lavagem de rodados à saída da área afecta à obra e
antes da entrada na via pública.
Prevenir a potencial contaminação do meio hídrico, não permitindo a descarga
no meio ambiente de substâncias indesejáveis ou perigosas (óleos,
lubrificantes, combustíveis, produtos químicos e outros materiais residuais da
obra).
Em caso de ocorrência de derrames de uma qualquer substância (tanto nas
operações de manuseamento, como de armazenagem ou transporte), o
responsável pelos mesmos providenciará a limpeza imediata da zona.
Os resíduos produzidos na obra ou no estaleiro deverão ser recolhidos
selectivamente em fracções compatíveis com o destino final ambientalmente
mais adequado, devendo ser acondicionados e armazenados de acordo com as
boas práticas recomendáveis neste domínio.
Os locais de armazenagem dos resíduos não perigosos e perigosos ou de
quaisquer outros resíduos susceptíveis de gerar efluentes contaminados pela
acção das águas pluviais serão cobertos, com zonas diferenciadas para os
diferentes tipos de resíduos e armazenados em recipientes adequados. O
pavimento será impermeabilizado e disporá de rede de drenagem independente,
com tanque de retenção de eventuais derrames, para posterior condução a
tratamento.
Proibição de queimas a céu aberto de qualquer tipo de materiais residuais.
Realização da manutenção e revisão periódicas de todos os veículos e
maquinaria de apoio à obra, de forma a evitar situações de deficiente
carburação e, assim, a emissão excessiva de poluentes e de ruído.
Selecção das técnicas e práticas construtivas que gerem menores emissões de
poeiras e de outros poluentes atmosféricos.
Promover, quando necessário, a aspersão dos pavimentos e pilhas de inertes
com água e diminuição das alturas de queda dos materiais pulverulentos.
Realizar a limpeza regular das áreas afectas à obra, para evitar a acumulação e
ressuspensão de poeiras.
Efectuar o transporte de terras e de resíduos de construção e de demolição em
contentores fechados e cobertos, de forma a evitar a emissão de poeiras, se
aplicável.
Realizar as actividades ruidosas, sempre que possível, nos dias úteis e no
período das 08:00 h às 20:00 h.

Estudo de Impacte Ambiental da Fábrica de Papel da FORTISSUE – Resumo Não Técnico
18

R.35

R.36

R.37

Caso se verifique necessário realizar actividades ruidosas fora do período
mencionado acima, deverá ser solicitada previamente à entidade competente
(Câmara Municipal de Viana do Castelo) a respectiva licença especial de ruído.
O movimento das máquinas e viaturas, fora da zona de obra, deverá ser
previamente planeado e organizado, de forma a minimizar os níveis de
incomodidade junto dos locais mais sensíveis, afastando aquele tráfego dos
aglomerados urbanos.
Deverão ser adoptadas medidas de protecção individual dos trabalhadores mais
expostos ao ruído durante as actividades de construção e montagem, de acordo
com as normas em vigor aplicáveis.

Propõem-se, ainda, as seguintes medidas específicas no domínio ecológico, patrimonial
e dos recursos hídricos:
R.38

R.39

R.40

R.41

Todos os exemplares de acácias e de mimosas deverão ser extintos, não
devendo haver reutilização do solo ou restos vegetais dos locais de ocorrência
destas espécies infestantes.
Todos os exemplares de Erva-das-Pampas deverão ser extintos, incluindo a
raiz. Não deverá ocorrer reutilização do solo vegetal da área central do terreno,
que se encontra dominada por esta espécie.
Realizar o acompanhamento arqueológico em permanência das acções que
impliquem revolvimento ou remoção de terras (decapagens, escavação, aterros)
na área da obra e outras zonas afectas à mesma.
Utilização de pavimentos porosos nas áreas de passeios, arruamentos pedonais,
estacionamentos da unidade industrial.

Após a conclusão da obra, dever-se-á:
R.42

R.43

R.44
R.45

R.46

Assegurar a desactivação total da área afecta à obra com a remoção de
instalações, equipamentos, maquinaria e de todo o tipo de materiais residuais
produzidos.
Assegurar a limpeza e reposição das condições previamente existentes (nível
de compactação, drenagem natural e coberto vegetal protector contra a erosão)
na área de estaleiro e unidades de apoio à obra, bem como nos acessos de obra.
Assegurar a reparação e limpeza das vias de circulação utilizadas para acesso
de obra.
Assegurar a reposição ou a substituição adequada de infra-estruturas,
equipamentos e serviços interferidos pela obra, bem como o restabelecimento
da circulação rodoviária e/ou pedonal na área afecta à obra, se aplicável.
Proceder à recuperação paisagística dos locais de empréstimo de terras para a
obra e dos locais destinados a escombreira, em caso de não reaproveitamento
das terras sobrantes.
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5.3

Fase de Exploração
Na fase de exploração, recomenda-se:
R.47

R.48
R.49
R.50

R.51

R.52

6.

Minimizar os consumos de água, através da implementação de boas práticas de
manutenção dos sistemas de abastecimento e armazenagem de água industrial,
de modo a evitar fugas.
Implementar um programa de monitorização das emissões gasosas da fábrica
de papel, em respeito pelo que está determinado na legislação aplicável.
Realizar um programa de monitorização do ruído e implementar as medidas
que se impuserem necessárias.
Recorrer, sempre que possível, à mão-de-obra local nas fases de construção e
exploração, o que contribuirá para reduzir a taxa de desemprego local e fixar a
população.
Incorporar boas práticas de responsabilidade social na gestão empresarial da
FORTISSUE, no respeito pelos direitos humanos, o investimento na
valorização pessoal, a protecção do ambiente, o combate à corrupção, o
cumprimento das normas sociais e o respeito pelos valores e princípios éticos
da sociedade em que se inserem.
Promover uma comunicação aberta eficaz com a população envolvente,
assegurando o envolvimento activo e construtivo por parte dos diferentes
grupos-alvo.

A MONITORIZAÇÃO DO AMBIENTE
A observação periódica do meio, durante e após a implantação do projecto, permitirá a
obtenção de dados não disponíveis ou inexistentes na fase prévia de projecto e validar
ou alterar pressupostos de avaliação anteriormente assumidos. Entende-se, assim, que a
avaliação ambiental e a minimização de impactes ambientais é um processo dinâmico
no tempo, devendo ser reequacionado sempre que novos elementos ou resultados não
expectáveis assim o determinem, sendo a monitorização o parâmetro chave neste
processo.
Como se viu acima, a avaliação de impactes ambientais realizada e a proposta de
medidas de minimização que daí resultou indica a necessidade de definir um programa
de monitorização das emissões gasosas e do ambiente sonoro.
Para além da monitorização destas componentes ambientais, considerou-se a
monitorização de indicadores sócio-económicos, com vista a aferir a influência da
construção e funcionamento da unidade industrial na evolução do quadro social e
económico da área envolvente.
Por último, definiu-se também um programa de gestão dos recursos utilizados pelo
projecto e de controlo das emissões, designadamente no que se refere ao consumo de
água, à descarga das águas residuais, aos resíduos e ao ruído no interior das instalações.
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