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T 150601
PORTUCEL SOPORCEL TISSUE, SA
Projecto Smooth

Aditamento ao Estudo de Impacte Ambiental
1.

INTRODUÇÃO
O presente documento tem por objectivo dar satisfação ao pedido de elementos adicionais
por parte da Comissão de Avaliação, no âmbito do Processo de Avaliação de Impacte
Ambiental no 2866, relativo ao projecto Smooth – Fábrica de Papel Tissue, conforme ofício
da Agência Portuguesa do Ambiente, com a referência S063835-201512-DAIA.DAP,
datado de 14.12.2015.
2.

ELEMENTOS ADICIONAIS
2.1

Aspectos Globais

2.1.1 Apresentar a evolução do consumo de papel tissue em Portugal.
Motivado por mudanças de hábito e cultura, bem como pelo aumento de poder de
compra da população em geral, o mercado de papel tissue em Portugal tem apresentado
um crescimento estável nos últimos anos.
Quadro 1 – Consumo de papel tissue em Portugal (1000 t/ano)
1993

1998

2003

2008

2012

2013

2014

58

86

118

130

140

137

145

Fonte: Outlook for World Tissue Business

Na década de 90, o mercado português apresentou um crescimento significativo de
consumo de papel tissue, situando-se numa média anual de 8,20%, tendo desacelerado
no início da década de 2000, registando um crescimento médio anual de 1,96%, entre os
anos 2003 e 2008.
No que diz respeito ao consumo per capita de papel tissue (rácio entre o consumo e a
população alvo), registou-se um aumento gradual, passando dos 5,82 kg/habitante.ano
em 1993 para 12,69 kg/habitante.ano em 2013.
Quadro 2 – Consumo de papel tissue em Portugal (kg/habitante.ano)
1993

1998

2003

2008

2013

5,82

8,41

11,26

12,18

12,69

Fonte: Outlook for World Tissue Business
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Segmentação
Em 2013, o segmento de consumo doméstico representou 77% do consumo global de
papel tissue, restando 23% para o segmento industrial (AFH). A nível de produto, o
papel higiénico é o produto principal do sector, representando 55% do consumo global
de papel tissue.
Quadro 3 – Consumo de papel tissue por produto e segmento de mercado em Portugal
(2013)
Produto

Volume total de
mercado
(1000 t)

Segmento
doméstico
(1000 t)

Segmento
AFH
(1000 t)

Consumo
(kg/hab.)

76
5
33
20
3
137

61
5
25
15
1
106

15
1
8
5
3
31

7,0
0,5
3,1
1,9
0,3
12,7

Papel higiénico
Lenços
Toalhetes
Guardanapos
Sanitários e outros
Total

Fonte: Outlook for World Tissue Business

Evolução Futura
A evolução do consumo assenta basicamente nas seguintes forças:
Expectativas de crescimento económico;
Crescimento da população e alterações demográficas;
Desenvolvimentos na área da qualidade de produto;
Alteração de hábitos e cultura;
Desenvolvimento de novos produtos.
O consumo de papel tissue é normalmente afectado pelos ciclos económicos, mostrando
uma tendência para crescer mais rapidamente perante os ciclos de maior crescimento da
economia. Nos ciclos recessivos, o consumo de papel tissue normalmente acompanha os
decréscimos da economia.
Quanto maior for o poder de compra da população, maior será o consumo de papel
tissue, o que significa que o crescimento do mercado será fortemente sustentado pelos
países que nos próximos anos estimam apresentar um melhor desenvolvimento
económico. Esta dependência do consumo, em função do poder de compra, provoca as
assimetrias do mercado, constatáveis nos consumos per capita das diferentes regiões do
planeta.
O crescimento da população tem um efeito directo no crescimento do consumo de papel
tissue. Assim, estima-se que o consumo continue a crescer em Portugal até 2023, onde
atingirá as 177 mil toneladas anuais, com um crescimento anual de 2,17% entre 2018 e
2023, sendo este crescimento de 2,59%, quando considerados os anos entre 2013 e
20231.
____________________________
1

Outlook for World Tissue Business
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Estima-se que o consumo per capita continue a crescer nos próximos anos, registando
14,66 kg/habitante em 2018 e 16,35 kg/habitante em 2023.
No que diz respeito aos segmentos de consumo, é expectável um maior crescimento do
segmento industrial (4,5%) do que o consumo doméstico (2,0%). A nível de produto, o
papel higiénico continuará a ser o produto mais consumido em 2023.
Quadro 4 – Evolução do consumo de papel tissue por produto e segmento
de mercado em Portugal
Consumo (1000 t)
Sector/
Produto
Tissue doméstico
Papel higiénico
Lenços
Toalhetes
Guardanapos
Sanitários e outros
Tissue industrial
Papel higiénico
Lenços
Toalhetes
Guardanapos
Sanitários e outros
Total

2003

2008

2013

2016

2018

2023

90
51
4,5
19
15
0,5
28
13
0,5
6
5
3,5
118

99
56
4,5
22
16
0,5
31
14
0,5
8
6
2,5
130

106
61
4,5
25
15
0,5
31
15
0,5
8
5
2,5
137

114
65
4,5
28
16
0,5
38
18
1
11
6
2
152

117
67
4,5
29
16
0,5
42
19
1
13
7
2
159

129
74
5
32
17
1
48
22
1
15
8
2
177

Taxa de
crescimento
%
%
03-13
13-23
1,6
1,8
0,0
2,8
0,0
1,0
1,4
0,0
2,9
0,0
-3,3
1,5

2,0
2,0
1,1
2,5
1,3
7,2
4,5
3,9
7,2
6,5
4,8
-2,2
2,6

Fonte: Outlook for World Tissue Business

2.1.2 Apresentar a evolução da área florestal utilizada como matéria-prima da
Celcacia.
O Projecto Smooth não tem qualquer impacte na utilização de matéria-prima
proveniente de áreas florestais (madeira de eucalipto), na medida em que a fábrica da
Celcacia exporta a pasta branqueada de eucalipto que produz, se esta não for consumida
no fabrico de papel tissue da PST.
A área florestal usada na produção de pasta branqueada de eucalipto, na fábrica da
Celcacia, corresponde fundamentalmente à existente em território nacional, actualmente
estimada em 812 mil hectares da espécie dominante de eucalipto e com evolução
positiva verificada nos últimos 15 anos de que há registo (crescimento de 0,9% por ano,
fonte IFN: 2010).
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2.1.3 Explicitar (de forma mais desenvolvida) qual a estratégia a adoptar quanto à
instalação de unidades de transformação junto dos mercados, especificando
quais os países alvo dessa estratégia e estimando qual o número de
trabalhadores a criar.
Os custos de transporte no mercado de papel tissue oneram consideravelmente o preço
do produto transformado, chegando a 4% em clientes situados num raio de 300 km do
local de transformação e cerca de 7% a 8% para clientes situados num raio até 600 km.
Para entregas acima de 600 km, a empresa perde competitividade.
O peso do custo de transporte está directamente associado ao baixo peso do produto
transformado. Uma possível solução para minimizar a perda de competitividade em
mercados afastados do local da fabricação do papel será a instalação, nos mercados
alvos, de unidades de transformação para onde serão enviadas as bobinas de papel
produzidas na fabricação, as quais, sendo pesadas, minimizam consideravelmente os
efeitos dos custos de transporte referidos anteriormente.
No presente projecto está considerada a possibilidade de instalar várias unidades de
transformação fora de Portugal, prevendo-se dar início a esta estratégia no Reino Unido
e, desta forma, estar presente nesse país, que é um importante mercado para o papel
tissue.
Uma unidade remota poderá criar cerca de 30 postos de trabalho, número que pode
variar em função da tecnologia a instalar e da capacidade de transformação.
2.1.4 Apresentar alternativas de “lay-out” da instalação, considerando nomeadamente
a não ocupação de áreas agrícolas, a proximidade às habitações, e linha de água
existente.
Alterações profundas das dinâmicas económicas, resultantes dos mercados
internacionais do sector de papel e, em especial no papel tissue, exigem opções mais
competitivas e geradoras de valor, com especificidades das tecnologias e de lay-out.
O processo produtivo e a respectiva tecnologia associada, bem como exigências
funcionais, determinam que a área de produção de papel tissue (Preparação de pasta e
Máquinas de Papel) esteja tão próxima quanto possível da sua fonte de abastecimento
da matéria-prima principal, que é neste caso a pasta branqueada de eucalipto, produzida
na fábrica da Celcacia. A pasta de papel é enviada por processo contínuo para o
abastecimento das máquinas de papel.
Como se pode observar no desenho de implantação das instalações da PST nas Peças
Desenhadas em anexo (Desenho n.º A900-55463-Aa), as máquinas de papel, ficam o
mais próximo possível da fonte de abastecimento (fábrica da Celcacia), ocupando a
zona Norte do terreno de implantação do projecto.
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Esta implantação das máquinas, na localização apresentada, permitirá beneficiar de uma
posição contínua à unidade existente da Celcacia, promovendo as ligações e sinergias
entre as duas unidades industriais.
A Sul das máquinas de papel localizam-se as áreas de armazenamento de bobinas, de
transformação, armazenamento de produto acabado e expedição.
A primeira área é de armazenamento de papel em bobinas, provenientes do edifício das
máquinas em transportador automático, para ser transformado nos vários tipos de
artigos de papel tissue na área da transformação, para de seguida ser paletizado e
armazenado no armazém de produto acabado e, de seguida, entrar na área de expedição.
Este conjunto, ou seja, armazém de bobinas, transformação, armazém de produto
acabado e expedição, constitui um bloco cujo processo deve fluir o mais compacto e
automático possível.
O lay-out agora apresentado desenvolve-se na procura de uma harmonia, eficiência e
promovendo as ligações e sinergias das unidades industriais da PST e da Celcacia.
Assim, o lay-out foi alterado, de forma a minimizar o impacte da instalação em relação
à proximidade às habitações, com impactes positivos no que respeita ao ambiente
sonoro e à paisagem (ver respectivamente pontos 2.2.14 e 2.2.20).
Desta forma, o armazém de produto acabado foi deslocado para Nascente do edifício da
transformação, pelo que a movimentação de camiões nos cais de carga foi afastada das
casas de habitação mais próximas da instalação, ficando também protegida pela
existência física desses dois edifícios.
2.1.5 Apresentar cartografia, à escala de projecto de execução, identificando as
componentes da instalação existente, nomeadamente aquelas com as quais são
estabelecidas relações funcionais.
No Desenho n.º A900-55494-A, incluído nas Peças Desenhadas em anexo ao presente
Aditamento, estão identificadas as componentes da fábrica da Celcacia com as quais são
estabelecidas relações técnicas com o Projecto Smooth, ou seja, em relação ao
fornecimento de pasta e de água industrial (fabril) e à recepção de águas residuais
domésticas e industriais, designadamente:
Pasta branqueada (torres 9 e 9A de armazenagem de pasta branqueada);
Água industrial (linha do tanque elevado do branqueamento);
Ponto ED1 – efluente industrial (canal efluente da fábrica de pasta crua);
Ponto ED2 – efluente doméstico (efluente doméstico para tratamento).
Outras relações funcionais, identificadas no Desenho n.º A900-55492-A, incluído em
anexo, dizem respeito à utilização comum pela Celcacia e pela PST das Portarias,
uma delas com báscula, bem como de parques de estacionamento de veículos ligeiros
e pesados.
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2.1.6 Apresentar a caracterização dos acessos existentes e a construir, acompanhada de
peças desenhadas, bem como a avaliação dos respectivos impactes.
No Desenho n.º A900-55492-A, incluído nas Peças Desenhadas em anexo, estão
indicados os acessos e arruamentos interiores associados à implementação do Projecto
Smooth.
Como referido no EIA (pág. IV.189 a IV.192), ao nível das redes fundamental e
complementar, o local do projecto é servido por três eixos que atravessam
longitudinalmente o território ao longo das suas faixas litoral e interior (IC1/A17, IP1/A1 e
IC2) e um eixo transversal entre Aveiro e a fronteira de Vilar Formoso (IP5/A25), como se
pode visualizar na Figura 1 (Figura IV.59, extraída do EIA).
Figura 1 – Rede rodoviária incluída no Plano Rodoviário Nacional
(extraída do EIA)

Fonte: www.infraestruturasdeportugal.pt

Referência ainda para a EN109, que se desenvolve longitudinalmente a Poente do IP1 e
que dá acesso directo à futura unidade industrial. De referir que a EN109, entre Vagos e
o atravessamento do Rio Vouga, foi desclassificada, encontrando-se, assim, fora da rede
rodoviária nacional.
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Nas Figuras 2 e 3 apresenta-se o esquema da rede viária local de acesso à área do
projecto, actual e prevista após a concretização do PP PZIC (a verde na segunda figura).
Figura 2 – Acessos directos ao local do projecto na situação actual

Como referido no EIA, o PP PZIC prevê o melhoramento da rede viária na envolvente
da área afecta ao plano, com a construção da Avenida Urbana a Nascente de Cacia e
requalificação da rede viária que com esta se intercepta (a verde na Figura 3).
Ainda de acordo com o Regulamento do PP PZIC, será da responsabilidade da Câmara
Municipal garantir a execução das infra-estruturas urbanísticas da expansão da área
industrial, nomeadamente no que se refere a arruamentos e espaços públicos, redes de
energia eléctrica, redes de telecomunicações e redes de drenagem de esgotos e águas
pluviais, de acordo com as soluções técnicas traduzidas nas plantas de acompanhamento
do plano.
Refere-se ainda que, no tocante à rede rodoviária na envolvente da área abrangida pelo
PP PZIC, a proposta de alteração prevê uma solução distinta da que está plasmada no
PP em vigor. As soluções em proposta estão descritas no ponto 2.2.28 do presente
documento.
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Figura 3 – Acessos directos ao local do projecto na situação futura
(após concretização da alteração do PP PZIC)

Os impactes expectáveis decorrentes do estabelecimento deste novo acesso estão
sintetizados no Quadro 5.
2.1.7 Identificar o volume de aterro e de escavação e apresentar cartografia onde se
visualize a movimentação de terras a realizar.
Nas Peças Desenhadas em anexo foi incluído o Desenho n.º D131-30000-AO, com a
movimentação de terras para a implementação do Projecto Smooth, cujo valor global
corresponde a 34 045 m3 de escavação e 34 046 m3 de aterro.
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Quadro 5 – Síntese dos impactes associados ao estabelecimento da Avenida Urbana Nascente de Cacia
Impactes
Descrição

Descritor Ambiental
Clima
Geologia/geomorfologia

Solos

Uso do solo
Recursos hídricos
Qualidade do ar

Ruído
Ecologia
Paisagem
Património
Sócio-economia
Ordenamento território
0 – impacte inexistente

Sem afectação
Afectação de formações de idade Plio-plistocénica, correspondentes a depósitos de praias antigas e de terraços fluviais,
escalonados a várias níveis, ocorrendo no local o nível Qb4. Estas formações não estão referenciadas com potencial
interesse científico, cultural ou económico.
Terreno com morfologia aplanada, não exigindo alterações topográficas relevantes.
Comprometimento de Aluviossolos Antigos e Para-Aluviossolos (Solos Hidromórficos), com capacidade de uso
elevada, embora com limitações decorrentes do excesso de água, e, inerentemente, com problemas de encharcamento.
Solos com reduzida susceptibilidade à erosão e à compactação, mas com fraca capacidade tamponizante e de retenção
de poluentes (excepto para microorganismos).
Comprometimento de solos com ocupação agrícola constituída, maioritariamente, por milho, produtos hortícolas, com
vinha e olival na bordadura das parcelas.
Afectação da vala do Salgueiral, linha de água de reduzida dimensão, afluente de primeira ordem do rio Vouga. Não
está definida a forma de restabelecimento hidráulico desta linha de água, admitindo-se que será por PH com diâmetro
dimensionado para a cheia centenária.
Redistribuição do tráfego do interior do aglomerado urbano de Cacia para a sua periferia, promovendo o ordenamento
do movimento de veículos.
A minimização dos conflitos de tráfego nos cruzamentos actuais, com relevância para o tráfego de pesados, possibilitará
uma maior fluidez dos movimentos e a redução das emissões de gases.
Considerações semelhantes às escritas para a qualidade do ar aplicam-se à vertente de ruído ambiental.
Afectação de biótopo constituído por áreas edificadas intercaladas por parcelas muradas/isoladas, de cultivo ou de cariz
ruderal, não apresentando qualquer relevância ecológica.
As comunidades animais apresentam resiliência e tolerância à presença humana e perturbação associadas.
Área de reduzida sensibilidade paisagística, média capacidade de absorção visual e qualidade visual média.
A prospecção arqueológica realizada não revelou quaisquer evidências de cariz arqueológico ou outros elementos de
natureza patrimonial.
Melhoria das condições de mobilidade do aglomerado de Cacia, por transferência do tráfego do interior da povoação
para a sua periferia, libertando espaço para a circulação pedonal. Melhoria da qualidade da vivência urbana associada a
melhores índices de qualidade do ar e de ambiente sonoro.
Infra-estrutura em consonância com as disposições constantes do PP PZIC
– - impacte negativo reduzido

– – - impacte negativo pouco significativo

++ - impacte positivo pouco significativo
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Qualificação
0
–

––

––
–
++

++
0
0
++
0

2.1.8 Identificar as áreas descobertas passíveis de serem contaminadas e esclarecer o
tipo de pavimentos das mesmas, se possuem sistema de recolha de águas pluviais
e consequente tratamento antes da descarga no meio receptor.
No projecto de execução que acompanhou a entrega do EIA, foi incluído o documento
AN3.31, o qual diz respeito à avaliação da necessidade de elaboração do Relatório de Base,
a que se refere o Artigo 42.º do Decreto-Lei n.º 42.º do Decreto-Lei n.º 127/203, de 30 de
Agosto, cujos aspectos principais se apresentam a seguir, tendo-se concluído que se
consideram muito reduzidos os riscos de contaminação dos solos e das águas subterrâneas
do Projecto Smooth.
Foi seguida a metodologia definida pela APA, ou seja:
1. Identificação das substâncias perigosas usadas, produzidas ou libertadas na instalação, de
acordo com a classificação do artigo 3.º do Regulamento (CE) n.º 1272/2008, de 16 de
Dezembro, relativo à classificação, rotulagem e embalagem de substâncias e misturas
(Regulamento CLP);
2. Identificação, de entre as substâncias listadas no ponto anterior, as que são passíveis
de provocar contaminação dos solos e águas subterrâneas;
3. Identificação, de entre as substâncias listadas no ponto 2, aquelas que, face às
quantidades presentes e medidas previstas e implementadas para o manuseamento,
armazenamento e transporte, ainda são susceptíveis de provocar contaminação do
local onde se encontra a instalação;
4. Conclusão, face aos resultados dos pontos anteriores, sobre a necessidade de
apresentação de um Relatório de Base completo.
I. Identificação das substâncias perigosas usadas, produzidas ou libertadas na
instalação, de acordo com a classificação do art.º 3.º do Regulamento CE
n.º 1272/2008, de 16 de Setembro, relativo à classificação, rotulagem e embalagem
de substâncias e misturas (Regulamento CLP).
De salientar, à partida, que a actividade da instalação da PST não envolve a utilização,
produção ou libertação de substâncias perigosas relevantes, pois a instalação não irá
ficar abrangida pelo Decreto-Lei n.º 254/2007.
De acordo com as fichas de segurança das substâncias e misturas perigosas que serão
utilizadas na instalação da PST, como matérias-primas (aditivos e produtos químicos) e
gasóleo, a utilizar exclusivamente nos motores Diesel das bombas da rede de água de
incêndio e no gerador Diesel de emergência, apresenta-se no Quadro 6 a sua classe de
perigo, em termos de advertência de perigos com códigos H, de acordo com os
requisitos do Regulamento CLP.
No mesmo Quadro 6, incluem-se também as capacidades máximas de armazenagem,
bem como as classificações de perigosidade e frases R das substâncias e misturas, de
acordo com os requisitos das Directivas 67/548/CE e 1999/45/CE.
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Quadro 6 – Substâncias e Misturas Perigosas
Capacidade de
Armazenagem
(t)

Classif.

-

F+

Gasóleo

3,1

Xn, N

Resina de resistência em húmido

55

N

Floculante

8

Xn

Designação
Gás Natural

Biocidas

2

Directivas 67/548/CE e 1999/45/CE

C, Xn, N

Frases R
R12 – Extremamente inflamável

R40 – Possibilidade de efeitos cancerígenos
R65 – Nocivo, pode causar danos nos pulmões
R51/53 – Tóxico para os organismos aquáticos

R52 – Nocivo para os organismos aquáticos
R53 – Pode causar efeitos nefastos a longo prazo no
ambiente aquático
R41 – Risco de lesões oculares graves
R21/22 – Nocivo em contacto com a pele e por
ingestão
R35 – Provoca queimaduras graves
R41 – Risco de lesões oculares graves
R43 – Pode causar sensibilização em contacto com a
pele
R50 – Muito tóxico para os organismos aquáticos
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Regulamento (CE) 1272/2008
Advertência de Perigo (códigos H)
H220 – Gás extremamente inflamável
H226 – Líquido e vapor inflamáveis
H304 – Pode ser mortal por ingestão e penetração
nas vias respiratórias
H351 – Suspeito de provocar cancro
H315 – Provoca irritação cutânea
H332 – Nocivo por inalação
H411 – Tóxico para os organismos aquáticos com
efeitos duradouros
H412 – Nocivo para os organismos aquáticos
com efeitos duradouros
H318 – Provoca lesões oculares graves
H290 – Pode ser corrosivo para os metais
H302 – Nocivo por ingestão
H314 – Pode provocar queimaduras na pele e
lesões oculares graves
H317 – Pode provocar uma reacção alérgica
cutânea
H410 – Muito tóxico para os organismos
aquáticos com efeitos duradouros

Na instalação não se irá verificar a libertação de quaisquer substâncias ou misturas
perigosas.
II. Identificação, de entre as substâncias listadas no ponto anterior, quais são passíveis
de provocar contaminação dos solos e águas subterrâneas.
A identificação das substâncias e misturas passíveis de provocar a contaminação das
águas subterrâneas teve em conta não só o Regulamento (CE) 1272/2008, mas também
a legislação portuguesa aplicável à qualidade das águas superficiais e subterrâneas, ou
seja, o Decreto-Lei n.º 77/2006, de 30 de Março, designadamente o Anexo IX com a
lista indicativa dos principais poluentes e o Anexo X com a lista das substâncias
prioritárias no domínio da política da água, bem como o Decreto-Lei n.º 208/2008, de
28 de Outubro, com as listas mínimas de poluentes aplicáveis a águas subterrâneas.
Assim, é de salientar que, de acordo com a lista e as características das substâncias e
misturas utilizadas e já que a pasta de papel é a matéria-prima principal do processo de
fabrico de papel, a presença de metais pesados na instalação é perfeitamente
desprezável, pelo que não existe o perigo de contaminação dos solos ou das águas
subterrâneas com metais pesados. No caso do gás natural, a sua utilização envolve
perigos físicos, de incêndio e explosão, estando integrado na Parte 2 do Anexo I do
Regulamento CLP, mas não se considera que esta substância seja passível de provocar a
contaminação dos solos e das águas subterrâneas.
Por outro lado, considera-se que as substâncias e misturas integradas na Parte 3 do
Anexo I do Regulamento CLP, que podem colocar perigos de contaminação dos solos e
das águas subterrâneas, são as que têm características tóxicas, com a classificação T ou
T+, de acordo com a Directiva 67/548/CE, as quais não serão utilizadas na instalação da
PST.
No caso do Floculante, com a classificação antiga Xn, não apresenta um perigo
relevante de contaminação do solo e das águas subterrâneas. Apesar disso, o Floculante
será armazenado em reservatórios de 1 000 l, no interior do edifício das máquinas de
papel e em bacia de contenção estanque, permitindo a recolha de eventuais derrames.
Por outro lado, existirá um procedimento escrito no caso da ocorrência de derrames, o
qual definirá a forma de actuação em situações de emergência.
Assim, é muito reduzido o risco de eventuais derrames atingirem os solos e as águas
subterrâneas.
Desta forma, são passíveis de provocar a contaminação do solo e das águas
subterrâneas, no caso da ocorrência de eventuais derrames, as substâncias e misturas
integradas na Parte 4 do Anexo I do Regulamento CLP (perigos para o ambiente
aquático), ou seja, o Gasóleo, a Resina de Resistência em Húmido e os Biocidas.
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III. Identificação, de entre as substâncias listadas no ponto II, as que, tendo em
consideração as suas características, quantidades presentes e medidas previstas e
implementadas para o manuseamento, armazenamento e transporte, ainda são
susceptíveis de provocar contaminação do local onde se encontra a instalação.
De acordo com o ponto anterior, as substâncias/misturas passíveis de provocar a
contaminação dos solos e das águas subterrâneas na instalação da PST são o Gasóleo, a
Resina de Resistência em Húmido e os Biocidas, que estão classificadas como perigosas
para o ambiente.
No Quadro 7 indicam-se as respectivas condições de armazenagem na instalação.
Quadro 7 – Condições de armazenagem das substâncias/misturas
perigosas para o ambiente
Substância/Mistura

Tipo de Armazenagem

Gasóleo

Três reservatórios
(3 x 1250 l)

Resina de resistência em
húmido

Tanque de 50 m3

Biocidas

Dois reservatórios
(2 x 1000 l)

Local de
Armazenagem
Estação de
bombagem de água
de incêndio
Edifício das
máquinas de papel
Edifício das
máquinas de papel

Bacia de
contenção

Ligação à rede
de efluente

Zona
coberta

Sim

Não

Sim

Sim

Não

Sim

Sim

Não

Sim

Os reservatórios de gasóleo, que irão alimentar os dois motores diesel das bombas da
rede de água de incêndio e um gerador diesel de emergência, dispõem de parede dupla,
funcionando a segunda parede como bacia de contenção estanque e serão instalados em
área coberta e pavimentada.
O tanque de armazenagem de resina, a instalar em área coberta e dispondo de bacia de
contenção estanque, irá dispor de sistema de medição de nível com alarmes de nível
alto. Por sua vez, os reservatórios de 1000 l dos biocidas serão instalados em área
coberta e dotados de bacia de contenção estanque. Por outro lado, existirá um
procedimento escrito no caso da ocorrência de derrames, o qual definirá a forma de
actuação em situações de emergência.
Para além disso, os resíduos serão armazenados em contentores ou tambores em áreas
cobertas e os resíduos perigosos, para além de armazenados em áreas cobertas, irão
dispor de bacia de contenção.
Assim, não haverá áreas descobertas com riscos de contaminação, pelo que a rede de
águas pluviais irá apenas receber as águas das coberturas dos edifícios e dos
arruamentos da instalação, que estarão devidamente impermeabilizados.
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2.1.9

Explicitar e desenvolver as adequações do “polígono de edificação às suas
características e dimensões, com a consequente aferição e ajustamento de
alguns parâmetros urbanísticos e de pormenores da estrutura viária….”,
referidas na pág.IV- 208 do EIA.

Os termos de referência estabelecidos pela Câmara de Aveiro para o procedimento
foram:
–

Reestruturação da rede viária e respectivas ligações;

–

Reorganização e dimensionamento das parcelas;

–

Redefinição dos parâmetros urbanísticos;

–

Compatibilização e aferição ao contexto urbano existente;

–

Enquadramento do layout industrial.

Na acepção do Relatório da Proposta de Alteração do Plano de Pormenor de Parte da
Zona Industrial de Cacia (PP PZIC) “…foram reformulados alguns pressupostos iniciais
que permitem uma melhor integração da expansão e desenvolvimento da área industrial
no tecido urbano existente e da gestão, distribuição e organização da circulação do
tráfego viário”.
“Nas opções da proposta de alteração foi salvaguardada a reclassificação do solo já
efectuada pelo plano em vigor. A nível da qualificação do solo, e pretendendo preservar
a manutenção das habitações na parcela 2 do Plano, propõe-se a sua classificação
correspondente à afectação funcional existente.
No Quadro 8 sistematizam-se os principais conteúdos/temas desenvolvidos e o tipo de
abordagem, em função da necessidade ou não de alteração.
Quadro 8 – Situação de alteração dos principais conteúdos do PP PZIC
Temas
Situação existente
Estrutura fundiária
Compromissos urbanísticos
Exclusão de RAN
Planta de Condicionantes
Planta de Implantação
Parcelamento
Estrutura viária
Parâmetros urbanísticos

Alteração do Plano em vigor
Mantém
Mantém
Mantém/corrigido
Mantém
Com alteração
Com alteração
Com alteração
Com alteração

….
Na proposta são definidas duas parcelas. A parcela 1, à semelhança do plano em vigor,
destina-se à implantação da unidade industrial, cuja dimensão é justificada pela
programação do layout necessário, bem como os usos complementares inerentes à
própria actividade, nomeadamente, via de serviço e parqueamento de pesados para
acções de carga e descarga. Para a parcela 2, propõe-se a manutenção das edificações e
uso existentes, alterando o pressuposto do plano de demolição das construções e
consequente transformação em espaço industrial.”
…..
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Esta alteração, face ao plano em vigor, justifica-se pelo facto das habitações existentes
serem recentes, se encontrarem devidamente licenciadas e, aquando da sua localização
neste terreno, o PDM já previa para o terreno adjacente zona Industrial e de
Armazenagem.
…..
Para a parcela 1, adoptando o mesmo critério do plano em vigor e de forma a atingir os
objectivos gerais da intervenção, no que respeita à qualidade urbana, ambiental e às
perspectivas/exigências económicas da unidade industrial, foram consideradas as
seguintes alterações/opções:
–

Estabeleceu-se um polígono de implantação máximo, no interior do qual as
edificações se poderão concretizar, sendo que o índice máximo de ocupação da
parcela teve um acréscimo de cerca de 15%, passando de 50% para 65%;

–

Definiu-se, como princípio, a salvaguarda e um afastamento frontal de 20 m,
destinada a área verde. Pontualmente, este afastamento foi reduzido por exigência
do novo lay-out da Portucel. O tratamento destas zonas de protecção e
enquadramento da nova estrutura industrial deverá assumir-se como um corredor
verde arborizado que, para além da sua importância ambiental e paisagística,
garanta a manutenção de uma área impermeabilizada, que corresponderá no
mínimo a 10% da área da parcela;

–

Entendeu-se não considerar os afastamentos aos limites laterais e limites
posteriores preconizados no Plano, o que permitirá beneficiar da sua posição
contígua à unidade existente da Portucel, promovendo as ligações e sinergias
existentes entre as unidades industriais;

….
–

Adequaram-se os parâmetros de dimensionamento de estacionamento privado às
necessidades funcionais do futuro projecto industrial, prevendo-se cerca de
40 lugares de estacionamento privado à superfície, destinados especificamente a
pesados, necessária para a gestão das operações de carga e descarga,
correspondendo ao parâmetro mínimo de 1 lugar/3000 m2 da área de implantação;

–

A altura máxima admitida passou de 18 m para 23 m acima da cota de soleira; a
alteração relativamente à cércea prevista no plano em vigor pretende responder ao
lay-out previsível adequado ao processo produtivo, admitindo-se, por razões
técnicas indispensáveis ao processo produtivo e organizacional da empresa a
instalar, uma altura superior desde que devidamente justificada, ponderada e aceite
pela Câmara.

…

….
Para uma melhor análise das alterações propostas, identificam-se de uma forma
sistematizada os parâmetros urbanísticos estabelecidos pelo plano em vigor e os
parâmetros definidos na proposta de alteração.
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Quadro 9 – Parâmetros urbanísticos
Parcela 1
Alteração
Em vigor

Parâmetros
Área total da parcela (m2)
Função
Altura máxima das edificações (m)
Área máxima de implantação (m2)
Io
Iimp

188 481
Indústria
23
123 000
0,65
0,90

183 624
Indústria
18
91 811,95
0,50
0,60

Parcela 2
Alteração
Em vigor
1 642
Habitação
9
699
0,55
0,55

5 159
Indústria
18
2 579,40
0,50
0,50

Io – Índice de ocupação; Iimp – Índice de impermeabilização”

Os pressupostos relativos às acessibilidades são apresentados no ponto 2.2.28 do
presente documento.
2.1.10 Apresentar quadro com identificação da área, categoria de espaço, uso do solo
(existente e previsto), relativo aos vários edifícios e intervenções (existentes e
previstas).
No Quadro 10 apresenta-se a informação solicitada, para o lay-out estudado no EIA e
para o lay-out alternativo considerado no presente Aditamento.
Quadro 10 – Uso do solo e categoria de espaço a afectar
Edifício/secção da Fábrica

Máquinas de Papel 1 e 2
Armazém
Papel

de

Bobinas

de

Transformação
Armazém
Acabado

de

Área (m2)

Arruamentos internos
Estacionamento de pesados

Uso do Solo
Lay-out avaliado no
EIA

Lay-out
alternativo

12 300

Agrícola (11 850 m2)
Industrial (450 m2)

Agrícola (11 850 m2)
Industrial (450 m2)

6 000

Industrial

Industrial

Industrial (11 200 m2)
Agrícola (2 000 m2)

Industrial (13 000 m2)
Agrícola (200 m2)

Industrial (1 350 m2)
Agrícola (3 850 m2)

Industrial

13 313/15 560

Industrial (6 760 m2)
Agrícola (6 550 m2)

Industrial (11 935 m2)
Agrícola (3 625 m2)

7966

Industrial

Industrial

13 200
Produto

Categoria de Espaço (PP PZIC
em vigor)
Lay-out avaliado
Lay-out
no EIA
alternativo

5 200

Espaço de
Actividades
Económicas

Espaço de
Actividades
Económicas
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2.1.11 Especificar a capacidade instalada da instalação (506 t/dia x 365 dias/ano =
184 690 t/ano) e reformular a avaliação dos factores ambientais (qualidade do ar,
ambiente sonoro, recursos hídricos) considerando a referida capacidade e os
respectivos consumos energéticos.
Note-se que o Estudo de Impacte Ambiental foi realizado para a capacidade de
produção de 140 000 t/ano (capacidade de produção que pensam efectivar), e que a
capacidade instalada é de 184 690 t/ano de papel, tendo em consideração o “cálculo
da capacidade produtiva de uma instalação para um período de laboração de
24 horas, 365 dias por ano, independentemente do seu regime, turnos, horário de
laboração ou valor da produção efectiva para resposta à procura de mercado”.
Saliente-se que o projecto sujeito a AIA é também o projecto sujeito a Licenciamento
Ambiental e que não se podem verificar divergências de capacidade instalada entre o
projecto sujeito a AIA e o projecto sujeito a LA.
Apresenta-se a seguir a avaliação dos factores ambientais (qualidade do ar, ambiente
sonoro e recursos hídricos) considerando a capacidade instalada de 184 690 t/ano.
Qualidade do Ar
O estudo de dispersão de poluentes na situação futura, após a entrada em funcionamento
do Projecto Smooth, não se baseou em valores anuais de emissão de NOx, mas em
valores horários, que correspondem à capacidade nominal dos sistemas de queima, quer
da caldeira de vapor, quer dos sistemas de secagem das máquinas de papel.
Tal como referido no ponto 5.3.4 – Emissões gasosas (páginas III-33 e III-34) do relatório
do EIA, foram considerados os caudais mássicos máximos dos sistemas de combustão de
gás natural, ou seja, 1,3 kg/h de NOx nos sistemas de secagem das máquinas de papel e de
1,4 kg/h na caldeira de vapor, que correspondem, respectivamente, a 0,35 g/s e a 0,38 g/s,
valores considerados no estudo de dispersão, como se pode verificar nos Quadros V.3 e V.6
(páginas V-233 e V-235).
Assim, o estudo de dispersão de poluentes, apresentado no EIA, é representativo da
capacidade instalada do Projecto Smooth (184 690 t/ano de papel).
Ambiente Sonoro
Em termos do ruído para o exterior dos equipamentos associados ao Projecto Smooth,
não se verificam alterações, qualquer que seja a gramagem de papel produzido e o
regime de produção, pois são sempre os mesmos equipamentos que permanecem em
funcionamento.
No entanto, em termos do tráfego diário, com base na capacidade instalada de
184 690 t/ano, haverá um aumento de 11 veículos pesados por dia, associado ao
acréscimo do transporte de matérias-primas e de produto acabado, que se pode
considerar directamente proporcional à produção de papel.
Assim, em relação ao Projecto Smooth, o tráfego de ligeiros mantém-se (41 veículos/dia) e
o tráfego de pesados será de 44 veículos/dia, em vez de 33 veículos/dia.
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A avaliação de impactes no ambiente sonoro está apresentada no ponto 2.2.14.
Recursos Hídricos
No Quadro III.1 (página III-16) do Relatório do EIA pode verificar-se que o consumo
específico de água fresca não depende da gramagem do papel produzido (5,0 m3/t papel).
Assim, na base da capacidade instalada de 184 690 t/ano de papel, o consumo de água
correspondente seria de 923 450 m3/ano, em vez do valor de 700 000 m3/ano anteriormente
considerado.
A tipologia dos impactes expectáveis sobre os recursos hídricos não se altera em
consequência da consideração de um outro valor para as necessidades hídricas do
projecto, mantendo-se os impactes previstos para a fase de construção, uma vez que esta
acção do projecto só produz efeitos na fase de funcionamento do mesmo. Nesta última
fase, também não sofrerão alterações as avaliações efectuadas a propósito dos
mecanismos de escoamento/infiltração das águas, bem como sobre as modificações
morfológicas e fisiográficas da vala do Salgueiral.
Como referido no EIA, as necessidades de água do projecto serão providas pelo sistema
de captação de água superficial no rio Vouga da Celcacia, que se localiza próximo da
instalação. Esta captação está devidamente licenciada (LA n.º 288/2009 da Celcacia) para
um volume de extracção médio anual de 17 milhões de m3 e máximo mensal de
1,74 milhões de m3, este no mês de maior consumo.
Após a implementação do Projecto Smooth, a captação irá fornecer um valor global anual
de 13,28 hm3 (anteriormente estimado em 13,06 hm3), que corresponde às necessidades
máximas teóricas associadas à futura unidade industrial e também aos consumos futuros
previstos na Celcacia. Trata-se de um valor ainda assim bastante inferior ao máximo
autorizado para a referida captação.
Quanto à disponibilidade do recurso para responder às novas solicitações, a afluência
média anual no rio Vouga (período de 1941/42 a 1990/91), a montante da entrada na ria
de Aveiro, é de 1 908 hm3/ano, a que corresponde um escoamento médio anual de
814 mm. A afluência média anual para um ano seco é de 1 098 hm3/ano (Quantil 20%)
e para um ano húmido (Quantil 80%) é de 2 670 hm3/ano (PBH do Rio Vouga, 1999).
O 2.º ciclo dos Planos de Gestão de Região Hidrográfica, presentemente em fase de
consulta pública, reavalia as disponibilidades hídricas à luz de séries de dados mais
recentes. Esta fonte refere que “as séries de precipitação e de escoamento utilizadas no
PNA 2002 (1941/42 a 1990/91) foram prolongadas até 2007/08, abrangendo anos
considerados secos, médios e húmidos e as treze bacias hidrográficas de base às oito
regiões hidrográficas”. Dos ajustamentos efectuados, estimou-se que a bacia do Vouga
gere escoamentos médios anuais de 804 mm, que ascendem a 1 203 mm em ano seco e
384 mm em ano húmido.
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Com a entrada em funcionamento da barragem de Ribeiradio e do contraembalse de
Ermida, o regime dos escoamentos no rio Vouga irá sofrer alterações, previsivelmente
não significativas, de acordo com o PGRH dos Rios Vouga, Mondego e Lis. Também a
Declaração de Impacte Ambiental (DIA) do Aproveitamento de Ribeiradio/Ermida
refere não se prever alterações no regime hídrico a jusante do empreendimento, dada a
sua reduzida capacidade de regularização, sendo expectável a manutenção da situação
actual.
À escala intranual, o PBH do Rio Vouga (1999) indica ainda que o escoamento ao
longo do ano hidrológico apresenta máximos no período entre Novembro e Abril, aqui
se concentrando cerca de 70% do escoamento anual. O Quadro 11 apresenta as
afluências médias mensais, no período anteriormente referido, na secção imediatamente
a montante da entrada na ria de Aveiro.
Quadro 11 – Afluências médias mensais para o período 1941/42 a 1990/91 no rio Vouga
Rio Vouga imediatamente a
montante da entrada na Ria

Out

Nov

Dez

Jan

Fev

Mar

Abr

Mai

Jun

Jul

Ago

Set

Ano

72,7

152,7

291,7

354,4

361,2

276,7

156,9

111,7

61,5

32,9

18,8

16,5

1908

Fonte: PBH do Rio Vouga, 1999

O consumo mensal cumulativo do Projecto Smooth e da Celcacia (1,1 hm3/mês) situa-se
muito abaixo das afluências médias mensais na secção em avaliação, mesmo nos meses
mais desfavoráveis.
Como se pode concluir, as disponibilidades hídricas no rio Vouga, próximo da secção
da fábrica, são excedentárias relativamente às necessidades dos usos consumptivos das
duas unidades industriais.
Pelo exposto, considera-se que o impacte associado ao aumento dos volumes captados
no rio Vouga é negativo, de magnitude pouco significativa, reversível e de abrangência
local.
Qualidade da Água
Foi analisado também o cenário do aumento da descarga de poluentes no oceano através
do exutor submarino da Águas do Centro Litoral, com base na capacidade instalada de
produção de papel de 184 690 t/ano.
Assim, no Quadro III.15 do EIA (pág. III-37) estão indicadas as cargas de poluentes no
efluente tratado (t/ano), correspondentes às que se verificaram em 2014 da fábrica da
Celcacia, bem como as previstas no futuro, associadas à Celcacia e ao Projecto Smooth,
neste último caso com base na produção de papel de 140 000 t/ano.
Por outro lado, no Quadro 16 do ponto 2.1.14 do presente Aditamento estão referidas as
cargas globais de poluentes (t/ano), da Celcacia e do Projecto Smooth, já para a
capacidade instalada de produção de papel de 184 690 t/ano.
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Desta forma, no Quadro 12 apresenta-se uma síntese da carga global de poluentes no
efluente tratado, quer na situação de referência (ano de 2014), quer no futuro para os
dois cenários do Projecto Smooth.
Quadro 12 – Cargas mássicas de poluentes no efluente tratado (t/ano)
Poluentes
CQO
SST
AOX
N Total
P Total

2014

Global
(140 000 t/ano)

Global
(184 690 t/ano)

3 446
212
39
18
6,0

3 966
197
56
26
3,7

3 993
203
57
26
3,8

Assim, verifica-se um aumento reduzido das cargas mássicas de poluentes que seriam
descarregadas no oceano, provenientes da ETAR da Celcacia, com base na capacidade
instalada de produção de papel de 184 690 t/ano do Projecto Smooth.
2.1.12 Caracterizar o modelo de captação de água no rio Vouga, e avaliar os
respectivos impactes ao nível dos ecossistemas, incluindo os impactes ao nível
da migração dos peixes.
O abastecimento de água industrial à Celcacia – Celulose de Cacia, S.A., é efectuado
através de captação superficial, situada junto às instalações fabris, na margem esquerda
do Rio Vouga (M: 161900; P: 413400 m), no lugar de Cacia, freguesia de Cacia,
concelho de Aveiro, conforme Licença de Captação de Águas Superficiais,
n.º 208/2011, emitida pela ARH do Centro (ver Anexo 1).
O abastecimento de água à Portucel Soporcel Tissue (PST) por parte da Celcacia será
efectuado sem alteração, quer da capacidade, quer do sistema de captação existente.
O sistema de captação utilizado é composto por 3 bombas centrífugas (1 de reserva),
com uma potência eléctrica de 418 CV, com extracção de um volume médio anual de
cerca de 11 milhões de m3.

A sucção efectua-se ao nível da base da estação flutuante, ou seja, a cerca de 0,80 m
abaixo da superfície da água.
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O nível da água do rio varia entre cerca de 2,4m e 5,0m relativamente ao respectivo
leito.
Embora não sejam conhecidos estudos científicos relativos ao impacte na
movimentação da fauna piscícola, nomeadamente na migração dos peixes, este modelo
de captação encontra-se em funcionamento contínuo e regular há algumas décadas, não
tendo sido detectadas/reportadas quaisquer alterações nos ecossistemas envolvidos.
2.1.13 Verificar a compatibilidade do referido sistema de captação com o Plano de
Gestão de Região Hidrográfica do Vouga, e equacionar modelo de captação
compatível com a estratégia da Conservação da Natureza.
Da análise efectuada ao Plano de Gestão da Região Hidrográfica do Vouga e seus
objectivos, no que se refere ao modelo de captação de água superficial do rio Vouga,
descrito no ponto anterior, resulta:
O rio Vouga apresenta uma variação de caudal de escoamento entre o período de
Inverno e o período de Verão. O consumo para fins industriais representa um
valor fixo durante todo o ano (cerca de 2m3/s), sendo significativo, no período
de estio, os elevados consumos de água para rega (máx. instantâneo que pode
atingir 25 m3/s). Nesse período, a barragem de Ribeiradio permitirá assegurar
um caudal mínimo da ordem dos 10% do caudal modular, pelo que o consumo
industrial não tem contribuição relevante;
No sentido de promover o uso eficiente da água, a Celcacia tem implementado
medidas consideradas como Melhores Técnicas Disponíveis (MTD), que se
traduzem numa redução efectiva do seu consumo, conforme ilustrado no gráfico
seguinte.
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O consumo de água afecto ao Projecto Smooth da PST representa um acréscimo de
5,4% do consumo da Celcacia, de reduzida relevância relativamente a anos anteriores,
mantendo-se em níveis compatíveis com os objectivos do PGBH da RH4.
Conforme anteriormente no ponto anterior, relativamente ao sistema de captação
descrito não foram detectadas/reportadas quaisquer alterações nos ecossistemas
envolvidos.
2.1.14 Demonstrar que a ETAR industrial da Cercaria tem capacidade de comportar o
tratamento dos efluentes do projecto (cumprindo os valores limite), apresentando
nomeadamente os cálculos para a fórmula apresentada na pág. III-32 do EIA.
De acordo com o Quadro III.1 (página III-16) do EIA, o caudal específico de efluente
mantém-se constante para as diferentes gramagens de papel (3,8 m3/t de papel), pelo
que, na base da capacidade instalada de 184 690 t/ano, o volume global de efluente do
projecto seria de 701 822 m3/ano, ou seja, cerca de 32% superior em relação ao caudal
de efluente associado à produção de 140 000 t/ano (532 000 m3/ano).
Para os diferentes regimes de produção, mantêm-se semelhantes as concentrações de
SST, CQO e CBO5 no efluente bruto, indicadas no Quadro III-5 do EIA (pág. III.31),
pelo que as cargas específicas de poluentes mantêm-se também constantes, embora
aumentem as cargas diárias e anuais, tal como se mostra no Quadro 13.
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Quadro 13 – Concentrações e cargas de poluentes no efluente bruto
do Projecto Smooth
Conc.
(mg/l)

Poluentes
SST
CQO
CBO5

1 526
684
395

Carga (kg/t)
140 000
184 690
(t/ano)
(t/ano)
5,8
2,6
1,5

Carga (kg/dia)
140 000
184 690
(t/ano)
(t/ano)

5,8
2,6
1,5

2 320
1 040
600

Carga (t/ano)
140 000
184 690
(t/ano)
(t/ano)

2 935
1 316
759

812
364
210

1 071
480
277

Por sua vez, o caudal e as cargas de poluentes no efluente bruto da Celcacia, bem como
os caudais e as cargas globais, incluindo o Projecto Smooth, na base da capacidade
instalada de 184 690 t/ano estão indicadas no Quadro 14.
Quadro 14 – Caudais e cargas de poluentes diárias e anuais no
efluente bruto (Celcacia e Global)
Poluentes
Caudal (*)
SST
CQO
CBO5
(*)

Carga (t/dia)
Celcacia
Global
31,1
20,2
48,4
15,1

33,0
23,1
49,7
15,9

Carga (t/ano)
Celcacia
Global
10,9
7 060
16 944
5 295

11,6
8 131
17 424
5 572

– Caudal em 1 x 103 m3/dia e 1 x 106 m3/ano

A verificação do dimensionamento da ETAR da Celcacia foi apresentada no Quadro III.6
(pág. III-32) do EIA, agora tendo em conta a capacidade instalada do Projecto Smooth de
184 690 t/ano, tal como se mostra no Quadro 15.
Quadro 15 – Verificação do dimensionamento da ETAR da Celcacia
Parâmetros
Carga hidráulica no tratamento primário,
m3/dia
Carga hidráulica no tratamento secundário,
m3/dia
CBO5 à entrada, t/dia

Valores de
Dimensionamento

Valores Futuros
da Celcacia

Valores Futuros
Globais

50 000 - 80 000

31 100

33 023

62 500 - 78 000

31 100

33 023

25 - 30

15,1

15,9

Como se verifica, os valores futuros com o Projecto Smooth são muito inferiores aos
valores de dimensionamento, quer em termos de carga hidráulica dos tratamentos
primários e secundário, quer da carga de CBO5 à entrada, pelo que a ETAR está muito
sobredimensionada face às condições futuras de funcionamento.
Considerando as eficiências que se conseguem na ETAR, de 97,5% em termos da
remoção de SST, 77,1% de CQO e 96,0% de CBO5, obtêm-se as cargas expectáveis no
efluente tratado apresentadas no Quadro 16, com base nas produções de 353 000 t/ano
de pasta na Celcacia e de 184 690 t/ano de papel no Projecto Smooth da Portucel
Soporcel Tissue. No mesmo Quadro 16 incluem-se as cargas anuais permitidas, tendo
por base os valores máximos dos NEA-MTD aplicáveis à produção de pasta e papel, de
acordo com a utilização da fórmula indicada na página III-32 do EIA.
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Quadro 16 – VLE e cargas de poluentes no efluente tratado
Poluentes
SST
CQO
CBO5
N Total
P Total
AOX

VLE - Pasta
(kg/tSA)

VLE - Papel
(kg/tSA)

Cargas
Permitidas
(t/ano)

Cargas
Expectáveis
(t/ano)

1,5
20
0,25
0,11
0,2

0,35
1,5
0,15
0,012
0,05

594
7 337
116
41
80

203
3 993
223
26
3,8
57

Em relação às cargas de N Total, P Total e AOX, foram considerados os valores
expectáveis na Celcacia e, no Projecto Smooth, os valores máximos coincidentes com os
VLE aplicáveis.
Assim, verifica-se que, mesmo para a capacidade instalada de produção de papel do
Projecto Smooth, as cargas expectáveis são muito inferiores às cargas permitidas, à
saída da ETAR da Celcacia.
2.1.15 Clarificar se o efluente que sai da ETAR da Celcacia é enviado para a ETAR
das Águas do Centro Litoral para tratamento antes de ser descarregado no
oceano, ou se o efluente da ETAR da Celcacia é enviado directamente através
do exutor submarino das águas do Centro Litoral para ser descarregado no
oceano.
O efluente da ETAR da Celcacia é enviado directamente através do exutor submarino
sem passar na ETAR da Águas do Centro Litoral.
2.1.16 Especificar as relações técnicas entre ambas as instalações (Celcacia e PST),
bem como os deveres e as obrigações de cada entidade.
Para além da utilização das Portarias e de parques de estacionamento de veículos
ligeiros e pesados, as relações técnicas entre a Celcacia e a PST serão as seguintes:
A Celcacia irá fornecer pasta branqueada de eucalipto por tubagem à PST;
A Celcacia irá fornecer água industrial por tubagem à PST, com base na sua
captação existente na margem esquerda do rio Vouga e após tratamento da
água captada por crivagem, clarifloculação e filtração em filtros de areia;
A Celcacia irá receber, através de redes separativas, as águas residuais industriais
e as águas residuais domésticas da PST para tratamento na respectiva ETAR.
Assim, de forma a quantificar a pasta e a água industrial a fornecer pela Celcacia à PST,
bem como as águas residuais industriais a serem recebidas na respectiva rede da
Celcacia, serão instalados caudalímetros de medição em contínuo, nas respectivas
tubagens de ligação entre as instalações, bem como nas tubagens de entrega de águas
residuais industriais da PST à Celcacia.
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Os resultados da monitorização em contínuo dos referidos caudais de pasta, de água e
de águas residuais industriais serão disponibilizados nas salas de controlo das duas
instalações e servirão de base ao pagamento mensal desses fornecimentos e serviços, a
efectuar pela PST à Celcacia.
Para além disso, foi definido um programa de monitorização mensal das concentrações
de poluentes das águas residuais industriais da PST, antes da sua ligação à respectiva
rede da Celcacia, a realizar pela PST, mas cujos resultados serão transmitidos à
Celcacia, de forma que esta empresa possa avaliar as cargas de poluentes
correspondentes e, assim, ter em conta o seu efeito no funcionamento da ETAR.
Os parâmetros a monitorizar mensalmente nas águas residuais industriais da PST serão:
pH, CQO, CBO5, SST, N Total, P Total e AOX.
Em relação às águas residuais domésticas, não se esperam grandes variações nas suas
características, embora a PST possa fazer algumas análises pontuais da sua composição,
se forem solicitadas pela Celcacia.
Em relação às relações técnicas que irão existir entre as instalações da Celcacia e da
PST, os deveres e obrigações da Celcacia serão os seguintes:
Fornecimento de pasta à PST:
Monitorizar o caudal e a consistência da pasta a fornecer à PST e registar os
respectivos volumes mensais de pasta fornecidos, que servirão de base aos
devidos pagamentos mensais a serem efectuados por esta empresa;
Garantir a qualidade da pasta de acordo com os requisitos da PST.
Fornecimento de água industrial à PST
Monitorizar o caudal de água captada no rio Vouga de forma a dar resposta às
suas obrigações legais, no que respeita ao respectivo título de utilização dos
recursos hídricos e à licença ambiental, bem como comunicar os resultados à PST;
Monitorizar o caudal de água industrial a fornecer à PST e efectuar o seu registo
para dar cumprimento aos requisitos da futura licença ambiental, bem como servir
de base aos devidos pagamentos mensais a serem efectuados por esta empresa;
Monitorizar periodicamente a qualidade da água na captação e após tratamento,
dando conhecimento dos resultados à PST, de forma a garantir a qualidade da
água exigida pelo processo de fabrico de papel da PST.
Recolha e tratamento das águas residuais na ETAR
Monitorizar o caudal de águas residuais industriais recebidas da PST, que servirá
de base aos devidos pagamentos mensais a serem efectuados por esta empresa;
Avaliar as características das águas residuais industriais da PST, de acordo com os
resultados da monitorização mensal que será efectuada por esta empresa;
Monitorizar o caudal, as concentrações e cargas específicas de poluentes no
efluente tratado à saída da ETAR, de acordo com os requisitos do futuro título de
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rejeição de águas residuais e da Licença Ambiental e transmitir essa informação à
PST;
Optimizar o funcionamento da ETAR e cumprir os VLE que forem definidos na
futura Licença Ambiental, tendo em conta os Níveis de Emissão Associados
(NEA-MTD) aplicáveis à produção de pasta na Celcacia e de papel na PST.
Em relação às relações técnicas que irão existir entre as instalações da Celcacia e da
PST, os deveres e obrigações da PST serão os seguintes:
Fornecimento de pasta pela Celcacia:
Monitorizar o caudal e avaliar os resultados da consistência da pasta recebida da
Celcacia e efectuar os devidos pagamentos mensais por esse fornecimento;
Avaliar a qualidade da pasta recebida da Celcacia.
Fornecimento de água industrial pela Celcacia
Monitorizar o caudal e a qualidade da água industrial abastecida pela Celcacia e
efectuar os respectivos pagamentos mensais por esse fornecimento.
Recolha e tratamento das águas residuais pela Celcacia
Monitorizar o caudal de águas residuais industriais descarregado na rede da
Celcacia e efectuar os respectivos pagamentos mensais à Celcacia pela sua
recepção e tratamento na ETAR, que incluirá um valor fixo relativo às águas
residuais domésticas;
Monitorizar com periodicidade mensal as concentrações de poluentes no seu
efluente bruto industrial e transmitir os resultados obtidos à Celcacia, incluindo os
valores da produção de papel;
Com base nos resultados da monitorização efectuada pela Celcacia no efluente
tratado, verificar a eficiência da ETAR para demonstração do cumprimento das
condições que vierem a ser estabelecidas na Licença Ambiental.
2.1.17 Clarificar o âmbito das instalações PCIP e as responsabilidades a atribuir às
diferentes entidades jurídicas presentes: definição dos operadores PCIP e das
actividades incluídas nos estabelecimentos PCIP.
De acordo com a alínea bb) do Artigo 3.º do Decreto-Lei n.º 127/2013, de 30 de Agosto,
“ Instalação” (PCIP) é uma unidade técnica fixa onde são desenvolvidas uma ou mais
actividades PCIP, bem como outras actividades associadas ou que tenham uma relação
técnica com as actividades exercidas no local e que possam ter efeitos sobre as emissões
e a poluição.
Por sua vez, de acordo com a alínea pp) do Artigo 3.º do Decreto-Lei n.º 127/2013,
“Operador” (PCIP) é qualquer pessoa singular ou colectiva, que pretenda explorar,
explore ou seja proprietário de instalação.
De acordo com as definições apresentadas, considera-se que a instalação da Celcacia e o
Projecto Smooth da Portucel Soporcel Tissue são duas unidades técnicas distintas,
situadas em locais distintos, propriedade de dois operadores PCIP juridicamente
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autónomos, pelo que não constituem uma instalação PCIP, mas duas instalações
distintas PCIP, embora estejam previstas as relações técnicas descritas no ponto
anterior, como se justifica a seguir.
O Projecto Smooth será implantado e operado pela Portucel Soporcel Tissue, SA, (PST)
uma sociedade que integra o Grupo Portucel Soporcel (gPS) e que se dedica à indústria
produtora e transformadora de papel e à comercialização de artigos de higiene e de
papel e seus derivados, e a implementação do Projecto Smooth terá uma importância
relevante para o País, pois envolve um investimento de 190 milhões de euros, em que a
maior parte da produção se destina ao mercado externo.
Assim, o Projecto Smooth consiste na construção de uma fábrica para produção de papel
tissue para uso doméstico e sanitário, em harmonia com o objecto social da PST.
A Fábrica de Papel Tissue não será construída no interior do perímetro fabril da
Celcacia, mas num terreno adjacente com cerca de 14,5 ha, que foi sujeito a um Plano
de Pormenor pela Câmara Municipal de Aveiro (PP PZIC – Plano de Pormenor de Parte
da Zona Industrial de Cacia), aprovado pelo Aviso n.º 10405/2013, actualmente em fase
final de alteração e que classifica o terreno para actividade industrial.
A Celcacia, SA, que também integra o gPS, é uma sociedade que se dedica à produção
de pastas celulósicas, seus derivados e produtos afins, dispondo de uma unidade fabril e
infra-estruturas direccionadas à prossecução do seu objecto social.
Para a produção de papel tissue, a PST utilizará, como matéria-prima, não só pasta
branqueada de eucalipto a fornecer pela Celcacia, mas também pasta branqueada de
pinho, a adquirir no exterior, pois não é produzida em Portugal.
Para garantir o seu abastecimento, a PST, aproveitando a próxima localização da
unidade fabril da Celcacia, irá utilizar duas das suas infra-estruturas que se mostram
excedentárias, como é o caso da ETAR e do sistema de captação de água no rio Vouga,
o que foi previsto em declaração emitida pela Celcacia e incluída no Volume de Anexos
do EIA.
Assim, das ligações técnicas previstas a infra-estruturas excedentárias, é de reiterar que
estão em causa duas entidades jurídicas distintas (PST e Celcacia), duas instalações
PCIP distintas (e dois operadores PCIP distintos), que irão prosseguir actividades
diversas, as quais serão desenvolvidas em instalações próprias e autónomas.
Desta forma, não é possível considerar que está em causa uma unidade técnica fixa,
antes pelo contrário, o Projecto Smooth dará origem a uma nova unidade técnica
operada pela PST e que não pode ser confundida com a unidade técnica da Celcacia,
sendo certo que a colaboração entre a PST e a Celcacia limitar-se-á à utilização pela
primeira de infra-estruturas que se mostram excedentárias, ou seja, a captação de água e
a ETAR.
2.1.18 Clarificar as responsabilidades do cumprimento das obrigações legais
decorrentes da aplicação da legislação ambiental em vigor, nomeadamente no
que respeita a matéria de prevenção e controlo integrados da poluição, nela
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incluindo todas as questões de operação, melhoria do desempenho ambiental
pela implementação das melhores técnicas disponíveis (MTD) e obtenção de
valores de emissão associados às MTD; em prazos adequados, cumprimento
dos valores limite de emissão (VLE) e reporte de dados associados às licenças
ambientais.
Dado que o Projecto Smooth – Fábrica de Papel Tissue irá constituir-se como uma
instalação PCIP, cujo operador será a Portucel Soporcel Tissue, SA (PST), com
excepção das responsabilidades pela captação de água e tratamento e descarga de águas
residuais, a PST irá cumprir todos os requisitos legais da legislação ambiental em vigor,
incluindo o que vier a ser definido na Licença Ambiental da instalação.
Assim, para além das questões de operação e da melhoria do desempenho ambiental
pela implementação das melhores técnicas disponíveis (MTD) e o reporte de dados
associados à sua Licença Ambiental, a PST terá a responsabilidade de dar cumprimento
integral à legislação ambiental aplicável, no que respeita às emissões gasosas, incluindo
o regime CELE, gestão dos resíduos (incluindo o preenchimento do MIRR), gestão das
substâncias perigosas, ruído para o exterior e gestão de situações de emergência, entre
outros requisitos legais.
Por sua vez, no que respeita às relações técnicas com a Celcacia, esta empresa assume a
responsabilidade pela captação, tratamento e abastecimento de água industrial à PST,
dando resposta a todos os requisitos legais associados à captação de água no rio Vouga.
A Celcacia assume também a responsabilidade pela recolha, nas suas redes de águas
residuais, as águas residuais domésticas e industriais da PST, assegurando o seu
tratamento adequado na ETAR, de forma a cumprir os NEA-MTD aplicáveis aos
efluentes líquidos tratados de fábricas de pasta e papel, bem como os requisitos do
respectivo título de rejeição de águas residuais.
2.1.19 Identificar a área para a qual serão transferidas as funções/actividades
actualmente desenvolvidas na área a ocupar pelo projecto.
As actividades actualmente desenvolvidas na área a ocupar pelo Projecto Smooth, ou
seja, de armazenagem de madeira e de parqueamento de veículos, serão transferidas
para as áreas que estão identificadas, respectivamente, no Desenho n.º A900-55493-A e
no Desenho n.º A900-55492-A.
Assim, no Desenho n.º A900-55493-A estão identificados os Parques de Rolaria e de
Biomassa da Celcacia e, no Desenho A900-55492-A, os parques de estacionamento de
veículos ligeiros e pesados comuns à Celcacia e ao Projecto Smooth.
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2.1.20 Descrever e quantificar a maquinaria e veículos pesados utilizados, na base
diária, na exploração da Celcacia, e o acréscimo inerente ao projecto.
O tráfego de veículos ligeiros e pesados que entram e saem da instalação da Celcacia
foi devidamente contabilizado no EIA, apresentando-se a seguir a quantificação
média diária das máquinas e equipamentos móveis, mas que permanecem nessa
instalação.
Quadro 17 – Maquinaria da Celcacia
Tipo
Gruas giratórias
Grua fixa
Pás carregadoras
Carregadoras de pinças
Tractores
Retroescavadoras
Dumper
Varredoras
Atrelados
Camiões de rechega
Empilhadores
Plataforma elevatória
Mini-pá carregadora
Cilindros
Giratória fixa

Quantidade
3
1
5
3
6
2
3
2
16
3
15
1
1
2
2

Em relação ao Projecto Smooth, mostra-se no Quadro 18 a quantificação média
diária das máquinas e equipamentos móveis previsíveis, mas que irão permanecer na
instalação.
Quadro 18 – Maquinaria do Projecto Smooth
Tipo

Quantidade

Empilhadores eléctricos
Empilhadores para fardos de pasta
Empilhadores para bobinas de papel
Plataforma elevatória
Varredoras

6
1
1
1
1

2.1.21 Caracterizar o projecto do desvio das linhas eléctricas de alta tensão (referido
na pág. III-14), incluindo peças desenhadas legendadas, e apresentar a
respectiva avaliação de impactes.
O projecto do desvio das linhas eléctricas de alta tensão, referido na página III-14, foi
elaborado pela EDP e incluído no Anexo XV com as Peças Desenhadas do Volume de
Anexos do EIA.
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Sendo um projecto da responsabilidade da EDP, a respectiva Peça Desenhada não foi
alterada, podendo salientar-se que os traçados a “amarelo” correspondem aos troços que
serão removidos e a tracejado a “vermelho” os novos troços a instalar, com os
respectivos apoios assinalados a “preto”.
No EIA, foram avaliados os impactes deste projecto complementar, associados aos
solos e uso dos solos, bem como em relação ao património.
Assim, no que respeita aos solos, vem referido na pág. V-219 que não se prevê a
ocorrência de efeitos com significado neste descritor, dado que os apoios serão
localizados no interior da área do Projecto Smooth e da Celcacia (com excepção de um
par deles que se implanta próximo do conjunto de habitações a Sul). Esta análise é
também válida em termos ecológicos.
Por sua vez, em relação ao património, como vem referido na página IV-167 do EIA,
foi efectuada uma prospecção arqueológica de 50 m em torno dos novos apoios das
linhas eléctricas, bem como o corredor das novas linhas, numa recta paralela de 50 m
para cada um dos lados, num corredor com um total de 100 m de largura, designado de
Área de Incidência Directa (AID) das linhas, não se tendo identificado quaisquer
elementos de natureza patrimonial.
A avaliação dos impactes deste projecto complementar na paisagem foi incluída no
ponto 2.2.21 do presente aditamento.
2.2

Factores Ambientais

Geologia, Geomorfologia, Tectónica e Sismicidade
2.2.1 Apresentar o número e tipo de sondagens efectuadas no âmbito do
EIA/projecto, bem como um mapa com a sua localização na área de
implantação do projecto. Dada a heterogeneidade deste tipo de ambientes
geológicos, esta caracterização deve abranger toda a área de implantação.
No Anexo 2 do presente aditamento incluiu-se o relatório da prospecção geotécnica
efectuada no terreno considerado para o Projecto Smooth da PST, designadamente a
memória descritiva, a planta de localização da prospecção e os perfis geológicosgeotécnicos interpretativos.
Foram realizadas 36 sondagens mecânicas à rotação com amostragem contínua, durante
as quais foram executados 331 ensaios de penetração dinâmica – SPT, cuja localização
se mostra na planta de localização da prospecção, também incluída no Anexo 2.
Considera-se que o número, a localização e o tipo de sondagens são representativos da
área de implantação do Projecto Smooth.
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2.2.2 Efectuar a correspondência entre a geologia e a descrição dos ensaios SPT.
Note-se que o EIA apresenta a descrição de cinco horizontes baseados na
caracterização macroscópica da amostragem e nos resultados de ensaios SPT,
mas a espessura de cada horizonte não está descrita, nem tão pouco a
correspondência entre a geologia e os cinco horizontes descritos.
No Anexo 2 incluíram-se os perfis geológicos-geotécnicos interpretativos das
sondagens realizadas, que incluem as informações solicitadas.
2.2.3 Disponibilização dos relatórios da prospecção geológica-geotécnica bem como
dos ensaios geotécnicos realizados no âmbito deste estudo, dado que esta
informação é omissa, não constando do material anexo ao EIA.
O relatório da prospecção geotécnica incluiu-se no Anexo 2 do presente Aditamento.
Hidrogeologia
2.2.4 Apresentar dois mapas piezométricos ou de isopezas (um representante da
época de estiagem e outro da época das chuvas), que permitam perspectivar à
escala local a direcção, sentido e gradiente do escoamento subterrâneo
referente ao aquífero superficial (livre) suportado pelos depósitos de terraço e
praias antigas do Plio-Plistocénico. Este mapa deve ser consubstanciado em
medições dos níveis piezométricos (cotas da superfície freática) em poços
existentes na zona, ou, na ausência destes, em piezómetros construídos para o
efeito em locais seleccionados.
No Anexo 3 do presente Aditamento inclui-se o parecer do Departamento de Engenharia
da Universidade de Aveiro com a avaliação solicitada.
2.2.5

Avaliar a eventual alteração, localizada e com alguma significância, do
escoamento subterrâneo através do efeito barreira, decorrente da proposta
artificialização do curso de água superficial – Vala do Salgueiral (conduta em
tubagem fechada num troço de 120 m), considerando que o referido curso de
água que atravessa a área de estudo funciona predominantemente como um
meio de drenagem dos terrenos adjacentes, tendo, portanto, um carácter
efluente (recebe água do aquífero), sempre que o nível freático do aquífero se
posicione acima da sua superfície de água. Os mapas piezométricos referidos
no ponto anterior podem ser importantes, para a avaliação solicitada no
presente ponto.

No Anexo 3 do presente Aditamento inclui-se o parecer do Departamento de Engenharia da
Universidade de Aveiro com a avaliação solicitada.
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2.2.6 Apresentar a caracterização da qualidade das águas subterrâneas,
nomeadamente do aquífero superficial (livre), suportado pelos depósitos de
terraço e praias antigas do Plio-Plistocénico, representativa do local de estudo,
pelo que terá de ser baseada na amostragem de água dos poços ou piezómetros
acima referidos, isto é, existentes na área a intervencionar e sua envolvente.
Os pontos de água mais próximos da área de projecto, pertencentes à rede de qualidade
da APA, captando no Quaternário de Aveiro, são os que foram utilizados para a
caracterização da qualidade desta massa de água (números de inventário 174/105 e
174/106), conforme o Quadro IV.14 (pág. IV-102) do EIA.
Como complemento à informação apresentada no EIA, incluíram-se no Quadro 19 os
resultados da monitorização das águas subterrâneas que a Celcacia efectua
regularmente, no âmbito dos procedimentos de controlo do aterro de resíduos
industriais.
De acordo com os valores indicados no Quadro 19, relativos às campanhas de
caracterização realizadas no ano de 2013, não se verificam situações de contaminação
relevante das águas subterrâneas, tendo como referência as normas de Ontário e os Limiares
e Normas de Qualidade utilizados no PGRH do Vouga para a caracterização da qualidade
das massas de água subterrânea.
2.2.7 Plano de monitorização relativo à fase de exploração do projecto,
contemplando uma rede de monitorização da qualidade das águas
subterrâneas do aquífero superficial, definida pelos poços ou piezómetros
mencionados no ponto anterior. Os parâmetros a monitorizar devem ser os
pertinentes para identificar eventuais episódios (derrames acidentais) de
contaminação do meio hídrico, resultantes dos diferentes processos fabris.
Ver ponto 2.2.10, abaixo.
Recursos Hídricos
2.2.8 Explicitar e fundamentar a classificação atribuída aos impactes na qualidade
da massa de água (PTCOST4) receptora dos efluentes, nomeadamente o facto
de serem classificados simultaneamente como reversíveis e permanentes.
A metodologia utilizada na classificação dos impactes foi descrita no ponto 1.1 do
Capítulo V do EIA entregue. Assim, e de acordo com o que ali se encontra descrito,
foram identificados e ponderados os impactes susceptíveis de serem induzidos pelo
projecto em estudo, tendo em conta as características do mesmo e o estado do ambiente
de referência descrito no Capítulo IV do mesmo EIA.
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Quadro 19 – Caracterização das águas subterrâneas (valores médios de 2013)
Parâmetros
pH
Condutividade, mS/cm
Cloretos, mg/l Cl
Arsénio, mg/l As
Cádmio, mg/l Cd
Níquel, mg/l Ni
Chumbo, mg/l Pb
Crómio Total, mg/l Cr
Crómio VI, mg/l CrVI
Mercúrio, mg/l Hg
Selénio, mg/l Se
Antimónio, mg/l Sb
Potássio, mg/l K
Cianetos, mg/l CN
Fenóis, mg/l C6H5OH
COT, mg/l C
Fluoretos, mg/l F
Sulfuretos, mg/l S
Cálcio, mg/l Ca
Magnésio, mg/l Mg
Sódio, mg/l Na
Ferro Total, mg/l Fe
Alumínio, mg/l Al
Manganês, mg/l Mn
Sulfatos, mg/l SO4
Cobre, mg/l Cu
Zinco, mg/l Zn
Bário, mg/l Ba
Boro, mg/l B
Azoto Amoniacal mg/l NH4
Nitratos, NO3
Nitritos, NO2
AOX, mg/l

P1

P5

P2

P3

P4

Limiares ou Normas de
Qualidade (PGRH do
Vouga)

Limiares de
Ontário

6,6
0,51
57,2
< 0,043
< 0,001
< 0,034
0,12
< 0,033
< 0,017
0,0012
< 0,044
< 0,044
34,5
< 0,018
< 0,092
11,3
1,50
< 1,0
52
11,8
102,0
0,3
0,4
0,12
93
< 0,033
< 0,048
0,11
0,22
0,75
2,8
< 0,026
0,1

6,3
0,56
47,0
< 0,043
< 0,0062
< 0,034
< 0,044
< 0,033
< 0,017
0,0011
< 0,044
< 0,044
8,2
< 0,018
< 0,092
3,4
0,23
< 1,0
154
0,11
120
1,6
0,87
0,1
170
< 0,033
< 0,048
0,05
0,20
0,79
8,8
0,075
0,066

6,8
0,75
62,5
< 0,043
< 0,0062
< 0,034
< 0,044
< 0,033
< 0,017
< 0,0010
< 0,044
< 0,044
11,7
< 0,018
< 0,092
15,5
0,46
2,40
16,3
3,5
17,5
0,92
1,2
0,11
12
< 0,033
< 0,048
< 0,048
0,12
0,45
3,8
0,086
0,055

7,7
0,52
33
< 0,043
< 0,0062
< 0,034
< 0,044
< 0,033
< 0,017
< 0,0010
< 0,044
< 0,044
12,3
< 0,018
< 0,092
< 5,0
0,58
1,6
12,5
2,5
42,4
2,5
0,067
< 0,056
98
< 0,033
< 0,048
0,10
0,14
0,66
3
0,051
0,036

7,6
1,75
66
< 0,043
< 0,0062
< 0,034
< 0,044
< 0,033
< 0,017
< 0,0010
< 0,044
< 0,044
56
< 0,018
< 0,092
11,4
0,69
1,6
44,5
21,5
75
0,32
0,33
< 0,056
138
< 0,033
< 0,048
< 0,048
0,51
0,92
6,5
0,092
0,05

6,5 – 9,0
2,5
250
0,010
0,005
0,010
250
0,50
50
-

790
0,025
0,0027
0,1
0,010
0,050
0,025
0,00029
0,010
0,006
0,066
0,89
490
0,087
1,1
1,0
5
-
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Nessa conformidade, foram avaliados os impactes de acordo com a fase em que
ocorrem, fases de construção e exploração e, para cada impacte, foram considerados os
seguintes parâmetros descritores:
Natureza.................... negativo, positivo ou nulo;
Magnitude................. nula, reduzida, pouco significativa, moderada, importante e
muito importante;
Incidência.................. directa ou indirecta;
Duração..................... temporária ou permanente;
Ocorrência ................ certa, provável ou incerta;
Área de Influência .... local, regional ou nacional;
Reversibilidade ......... reversível ou irreversível.
Os critérios “duração” e “reversibilidade” pretendem caracterizar qualidades distintas
dos efeitos no ambiente. Assim, a “duração” expressa a qualidade temporal do impacte,
podendo assumir a valência “temporária” quando a perturbação se faz sentir apenas
durante uma parte da vida do projecto, ou “permanente”, quando a perturbação se faz
sentir durante todo o tempo de vida do projecto e/ou para lá deste.
Já o critério “reversibilidade” dá conta da capacidade do meio afectado por uma acção
de projecto de reverter ou recuperar o seu estado inicial, após a cessação da referida
acção, caso em que se refere a ocorrência de um impacte reversível, ou poderá não
ocorrer tal capacidade, situação em que se está perante um “impacte irreversível”.
2.2.9 Explicitar e fundamentar a classificação atribuída aos impactes quantitativos
nos recursos hídricos superficiais (EIA pág. V-229), nomeadamente o facto de
serem classificados simultaneamente como reversíveis e permanentes.
Ver ponto 2.2.8 acima.
2.2.10 Apresentar o plano de monitorização das águas superficiais e das águas
subterrâneas, de modo a permitir acompanhar a evolução da qualidade dos
referidos recursos hídricos, ao longo das diferentes fases de existência deste
projecto.
Como ficou demonstrado no ponto 2.1.8, a futura unidade industrial apresenta um risco
de contaminação de solos e águas subterrâneas muito baixo, estando previstas todas as
medidas de segurança necessárias à minimização de perdas de contenção das
substâncias perigosas a armazenar na instalação.
Por outro lado, não serão descarregadas águas residuais tratadas nos meios hídricos ou
no solo no local do projecto, estando previsto rejeitar os efluentes da unidade industrial
na costa atlântica através de emissário submarino.
Em face do exposto, considera-se desnecessária a monitorização dos meios hídricos
superficiais e subterrâneos na área de projecto, tanto mais que a Celcacia efectua a
monitorização das águas subterrâneas nas proximidades da área de implantação da
futura instalação, como se mostra na Figura 4.
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Figura 4 – Localização dos piezómetros da Celcacia

P4

P5
P3

P2
P1

Imagem extraída de www.bing.com (s/escala)

Legenda:
P1 a P5 – Piezómetros

PST

Assim, o controlo ambiental da qualidade e quantidade da massa de água subterrânea
presente no local do Projecto Smooth está já a ser efectuada. Os resultados dessa
monitorização estão indicados no ponto 2.2.6 do presente documento.
2.2.11 Apresentar soluções alternativas ao entubamento da Vala do Salgueiral
Tal como vem referido no parecer incluído no Anexo 3, a solução apresentada no EIA
(entubamento da vala do Salgueiral) representa um acréscimo na capacidade de vazão
do troço em análise. O facto da vala do Salgueiral estar actualmente entubada e a
operacionalidade da PST são aspectos que limitam soluções alternativas e justificam a
escolha adoptada.
Para melhor desempenho, o assentamento da tubagem deve ser realizado sobre uma
camada drenante, facilitando todo o escoamento (mesmo o freático) no sentido da
descarga da vala. Considera-se portanto que a proposta de solução apresentada no EIA
cumpre os requisitos necessários para responder ao caudal que é escoado pela vala do
Salgueiral.
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Para além disso, de acordo com o reconhecimento efectuado no local, conforme descrito
no ponto 9.3.2 do EIA (pág. IV-137), “a área de implantação do projecto é ainda
atravessada por uma linha de água, quase integralmente canalizada e subterrânea. Esta
linha de água, fruto da alteração e ocupação do solo a montante, encontra-se na
actualidade sem caudal, portanto limitada a uma linha de drenagem aquando de eventos
significativos de precipitação.
Na extremidade Noroeste da área de implantação do projecto, associado à linha de água,
existe um pequeno brejo integralmente colmatado por Silva (R. ulmifolius), Cana
(Arundo donax) e Tabua (Typha latifolia), sem água corrente, que não só não apresenta
valor ecológico, como poderá inclusivamente ser prejudicial a nível da saúde pública,
fruto da proximidade a habitações”.
Assim, conforme referido no ponto 1.10.2 do EIA (pág. V-253), a linha de água
existente no local do projecto (vala do Salgeueiral) não apresenta relevância ecológica,
pelo que o seu entubamento não constitui um impacte negativo digno de menção.
Desta forma, pelas razões apresentadas, não se apresentam soluções alternativas ao
entubamento da vala do Salgueiral.
Qualidade do Ar
2.2.12 Apresentar novas simulações, relativas à avaliação de impactes, tanto para o
cenário 1, como para o cenário 2, que considerem o funcionamento da
unidade industrial à capacidade nominal de produção (506 t/dia), de forma a
avaliar os impactes decorrentes do “pior cenário”, ou seja, tendo em conta as
cargas mássicas (g/s) das emissões gasosas associadas a essa capacidade
nominal.
De acordo com o que foi descrito no ponto 2.1.11, o estudo de dispersão de poluentes,
apresentado no EIA, é representativo da capacidade instalada do Projecto Smooth
(184 690 t/ano).
2.2.13 Reavaliar a adequação da altura prevista para as chaminés da unidade
industrial, de forma a assegurar a adequada dispersão dos poluentes,
considerando os resultados anteriores.
Não é aplicável, de acordo com a justificação apresentada no ponto 2.1.11.
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Ambiente Sonoro
2.2.14 Apresentar simulações relativas ao ruído gerado pela circulação de camiões de
transporte de materiais cujo volume de tráfego seja coincidente com o referido
na descrição de projecto (60 camiões/dia), uma vez que foram apenas
considerados 33 veículos/dia; ainda de referir que, caso o volume de tráfego
inerente à capacidade instalada do projecto difira daquele quantitativo, devem
também ser apresentados resultados correspondentes a esse cenário,
associados a uma estimativa da sua ocorrência anual.
As medições de ruído ambiente para efeitos da elaboração do Estudo de Impacte Ambiental
do Projecto Smooth foram efectuadas nos dias 22, 23 e 24 de Julho de 2015 (ver o
respectivo relatório incluído no Anexo VIII do EIA), data em que a fábrica da Celcacia se
encontrava já em laboração plena, após a concretização do projecto de optimização.
Assim, a componente de ruído decorrente do acréscimo de tráfego associado ao projecto
de optimização da Celcacia está já contida nas medições de ruído ambiente realizadas
em Julho de 2015, razão pelo que a avaliação de impactes no ambiente sonoro só
considerou o aumento de tráfego associado ao Projecto Smooth (acréscimo de
33 veículos/dia).
Deste modo, apresenta-se a seguir a reavaliação dos impactes no ambiente sonoro
associados à capacidade instalada de 184 690 t/ano, à qual está associado um volume de
tráfego de 44 veículos/dia (acréscimo 11 veículos pesados/dia, comparativamente à
capacidade de 140 000 t/ano).
Para além disso, e na sequência da optimização do lay-out da instalação, com
deslocalização do armazém de produto acabado e respectivos cais de carga para
Nordeste, garantindo um maior afastamento desta fonte de ruído aos receptores
sensíveis localizados a Sul (ver Desenho n.º A900-55463-Aa, incluído nas Peças
Desenhadas em anexo ao presente Aditamento), considerou-se pertinente apresentar
uma nova avaliação do ruído com o objectivo de demonstrar a mais valia ambiental da
solução de lay-out em proposta.
Assim, no tocante ao “critério da exposição máxima”, verifica-se que, nos quatro pontos
de avaliação, são cumpridos os limites legais impostos no artigo 11.º do RGR para
zonas não classificadas, ou seja, 63 dB(A), para o indicador Lden, e 53 dB(A), para o
indicador de ruído nocturno.
Em relação ao “critério da incomodidade”, prevê-se o cumprimento dos valores limite
aplicáveis em todos os períodos de referência e pontos de medição, não sendo previsto
qualquer incremento do nível sonoro em resultado da operação dos equipamentos
industriais do Projecto Smooth.
Note-se que os indicadores de ruído para esta solução de lay-out se apresentam bastante
mais favoráveis quando comparados com as previsões realizadas para o lay-out
considerado no EIA, principalmente no que respeita ao critério da incomodidade, que
não se faz sentir na solução alternativa ora apresentada, contra 5 dB(A), no período
diurno e 4 dB(A), no período do entardecer, na solução do EIA.
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Quanto ao impacte no ambiente sonoro associado ao aumento de tráfego nas vias, para a
capacidade instalada de 184 690 t/ano, verifica-se que as emissões sonoras resultantes
são desprezáveis face aos valores de ruído residual existentes, não se prevendo assim
qualquer incremento relevante no ambiente sonoro devido a esta contribuição. Nesse
sentido, é assegurado, em todos os pontos de medição e períodos de referência, o
cumprimento da Regra de Boa Prática definida pela Agência Portuguesa de Ambiente.
No Anexo 4 do presente Aditamento inclui-se a avaliação detalhada dos impactes no
ambiente sonoro, tendo em conta o lay-out alternativo apresentado neste Aditamento e
também o volume de tráfego afecto à capacidade instalada de 184 690 t/ano.
Paisagem
Situação de Referência
Área de Estudo
2.2.15 Apresentar novas cartas considerando uma área de estudo/buffer com o raio
de 4 km conforme enunciado no EIA, cuja representação gráfica deve constar
em toda a cartografia de forma coerente e uniforme.
Note-se que a área de estudo apresentada não se configura como um buffer de 4 km,
e que a mesma não tem representação gráfica em toda a cartografia, tal como se
verifica na Figura IV.38 – Hipsometria, Pág. IV-146 e na Figura IV.41 – Carta de
Sub-unidades de paisagem Pág. IV-150. Acrescem outras situações onde a área de
estudo é apresentada com a forma geométrica de um quadrado, ou como um círculo
nas cartas. Saliente-se que a definição da área de estudo deve seguir dois critérios.
Um, o da acuidade visual, cujo valor padrão se situa entre os 3 e os 4 km, podendo no
caso concreto assumir-se os 4 km. O segundo critério é o da delimitação se fazer de
acordo com um buffer, cuja forma final resulta da integração de todas as
componentes/áreas do Projecto em causa.
Foi elaborada nova cartografia considerando um buffer com um raio de 4 km. O buffer
foi traçado com os dois critérios indicados, ou seja, “ um, o da acuidade visual, cujo
valor de situa nos 4 km… o segundo critério é o da delimitação se fazer com um buffer
cuja forma final resulta da integração de todas as componentes/áreas do Projecto.”
Foi verificado na visita ao local que a área envolvente ao projecto é bastante plana, tal
como se pode verificar na carta de declives apresentada nos desenhos em Anexo, em
áreas muito suaves, a vegetação e as construções funcionam de barreira visual,
reduzindo assim a percepção visual. Foi este o motivo para a utilização de indicadores
de carácter biofísico (vegetação e uso do solo) e do Modelo Digital do Terreno para a
elaboração da carta de visibilidade e carta de capacidade de absorção.
Foi elaborada nova carta de visibilidades, utilizando assim a situação mais desfavorável,
ou seja, sem a ocupação do solo. A carta foi efectuada para o conjunto de pontos
observadores considerados significativos no sistema de panorâmicas da área em estudo.
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Assim, e no sentido de determinar as áreas visualmente mais sensíveis,
seleccionaram-se no total 54 pontos de análise, associados a vistas panorâmicas; pontos
notáveis da paisagem; pontos localizados ao longo das estradas/espaços públicos e
pontos em zonas habitadas.
Para efectuar este estudo foi utilizado o software ArcGIS 9.3., criando um Modelo
Digital de Terreno (DTM) a partir das curvas de nível das Cartas Militares nº 174 e 185
da Série M888 do IGEOE. Foram definidos parâmetros de observação, tais como a
altura do observador (1,7m), ângulo vertical ± 90º, raio de observação (4 km), e ângulos
de visão (360º).
Figura 5 – Área de estudo, buffer com raio de 4 km
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Carta de Absorção Visual
2.2.16 Explicitar a metodologia utilizada entre a Carta de Visibilidade e a Carta de
Capacidade de Absorção Visual.
Esclarece-se que esta última só é considerada para avaliação se corresponder à situação
mais desfavorável, ou seja, sem ocupação do solo, pelo que a mesma deve resultar apenas
do cruzamento das bacias visuais dos pontos em observação com o Modelo Digital do
Terreno. Por outro lado, se a área de estudo foi considerada como tendo 4 km, as bacias
visuais associadas a cada observador, caso da Carta de Capacidade de Absorção Visual,
devem ser elaboradas considerando igual raio e não um raio de observação (3 km) –
Pag. IV-159 – EIA.
A determinação da visibilidade para um dado território permite hierarquizar a
importância das diferentes zonas, em termos do número de vezes que é observada,
relativamente ao conjunto de pontos observadores considerado. Assim, quando uma
zona é classificada como possuindo elevada visibilidades, significa que é vista a partir
de um elevado número de pontos de observação e, consequentemente, é, à partida,
considerada como uma zona visualmente importante.
Figura 6 – Carta de Visibilidade

A matriz de análise construída para a determinação da capacidade de absorção da paisagem
tem por base a integração dos indicadores de visibilidade citados anteriormente de acordo
com a seguinte classificação:
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•

Zonas com capacidade de absorção elevada: tem correspondência às áreas do
território com visibilidade baixa (por 0 a 3 pontos);

•

Zonas com capacidade de absorção média: tem correspondência às áreas do
território com visibilidade média (por 4 a 8 pontos);

•

Zonas com capacidade de absorção baixa: tem correspondência às áreas do
território com visibilidade elevada (por mais de 9 pontos);
Figura 7 – Carta de Capacidade de Absorção Visual

Quadro 20 – Quantificação da Capacidade de Absorção da Paisagem
Capacidade de Absorção da Paisagem
Área (ha)
Baixa
Média
Elevada
4 270

1 018

402

Pela análise da carta de capacidade de absorção visual da paisagem, é possível concluir
que as áreas com baixa capacidade para absorver novos elementos na paisagem se
concentram na zona central da área em estudo (75%), que é também a zona com maior
concentração de pontos de observação, localizados quer nas zonas habitadas quer no
sistema rodo-ferroviário. As áreas de média e elevada capacidade de absorção visual
encontram-se distribuídas na periferia da área em estudo.
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Carta de Sensibilidade Visual
2.2.17 Apresentar a Carta de Sensibilidade Visual, na eventualidade de a carta
apresentada no EIA, como Carta de Absorção Visual, não corresponder à
metodologia utilizada na avaliação.
Uma vez que a carta de capacidade de absorção visual foi refeita com nova
metodologia, foi igualmente gerada uma nova carta de sensibilidade visual da paisagem.
Quadro 21 – Quantificação da Sensibilidade da Paisagem
Sensibilidade Paisagística
Área (ha)
Baixa

Média

Elevada

Muito Elevada

499

1 266

1 968

1 899

As áreas de paisagem de maior sensibilidade paisagística na área em estudo, na matriz
de avaliação designada por áreas de muito elevada (34%) e elevada sensibilidade (33%),
estão associadas às zonas húmidas (Ria de Aveiro e Rio Vouga), assim como às zonas
agrícolas permanentes do vale do Vouga.
Refira-se, ainda, que a expressão de áreas com média e baixa sensibilidade paisagística
tem correspondência às zonas densamente habitadas, às áreas industriais e aos espaços
florestais de produção (eucalipto).
Figura 8 – Carta de Sensibilidade Paisagística
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Identificação e Avaliação de Impactes
2.2.18 Clarificar a metodologia expressa no ponto “1.11.3 Estudo de visibilidade”,
pág. V-257, identificando nomeadamente o procedimento e os parâmetros usados
na elaboração das bacias visuais associadas aos observadores (Carta de
Capacidade de Absorção Visual), e nas bacias visuais das componentes do
Projecto, tendo em consideração que apesar de ser enunciada uma área de estudo
de 4 km, foram utilizados diferentes valores de raio (3 km, 4 km, 4,5 km).
Para a elaboração destas cartas, foi tido em conta (tal como considerado na carta de
visibilidade) o uso actual do solo. Assim, o estudo da visibilidade é reformulado
considerando a situação mais desfavorável, utilizando somente o Modelo Digital do
Terreno.
Estudo da visibilidade
Foi determinada a bacia visual para os edifícios da PST. Uma vez que esta nova fábrica
se localiza numa zona industrial (Zona Industrial de Cacia), onde já existem outras
infra-estruturas semelhantes, foi também determinada a bacia visual para o conjunto dos
edifícios industriais actualmente existentes.
Para efectuar o cálculo das bacias visuais, utilizou-se o software ArcGIS, e foi criado
um Modelo Digital de Terreno (DTM), a partir das curvas de nível da Série M888 das
cartas do IGEOE, através de uma rede irregular triangulada (TIN), com malha de
20 m × 20 m.
Os parâmetros utilizados foram os seguintes:
•
•

•
•
•

Offset A ............. alturas máximas de cércea a considerar (22 e 27m);
Offser B ............. corresponde a uma distância vertical em unidades de superfície a
ser adicionado ao valor z de cada célula, considerada para a
visibilidade;
Azimute 1 e 2..... corresponde ao grau de amplitude visual, 0 a 360º;
Vert1 e 2 ............ corresponde ao ângulo de visão vertical (+90° -90º);
Radius 1 e 2 ....... corresponde ao raio/alcance de observação (4km).

Embora a fábrica seja composta por quatro edifícios, tem-se apenas duas alturas
dominantes, ou seja, edifícios com cérceas de 22 m (Armazém de Bobinas e Máquinas
de Papel) e Edifícios com cérceas de 37 m (Armazém de Produto Acabado).
Utilizando estes parâmetros, foi gerada a bacia visual da fábrica de papel BV1, uma vez
que o projecto esta inserido numa zona industrial já consolidada. Foi feita uma segunda
bacia visual BV2, correspondente ao Complexo Industrial da Celcacia, a Norte da área
de intervenção, considerando-se os edifícios de cércea mais alta 45 m, 38 m e 30 m. As
chaminés compreendidas entre os 60 e 80 m não foram consideradas para o cálculo da
bacia visual.
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Figura 9 – Bacias Visuais (Azul – BV1, bacia visual da PST. A verde – BV2
bacia visual da Celcacia)

As bacias visuais são muito semelhantes, as alturas de cércea consideradas semelhantes
(entre os 22 e 37 metros das novas construções e 30, 38 e 45 metros do complexo
existente), associadas a um terreno muito suave com declives muito baixos, gera bacias
arredondadas, de grande dimensão e praticamente sem rugosidade, devido à ausência de
complexidade morfológica.
No Anexo 5 do presente Aditamento foi incluída a reavaliação dos impactes na
paisagem, decorrente das alterações da metodologia utilizada no EIA e da proposta de
lay-out do Projecto Smooth.
2.2.19 Apresentar a bacia visual da “Chaminé do Sistema de Secagem da MP2
(FF3)” para a altura que venha a ser definida no âmbito da reavaliação
solicitada no item relativo à qualidade do ar.
A altura da chaminé com 25 m de altura não foi alterada, já que não foi efectuada a
reavaliação solicitada no item relativa à qualidade do ar, situação devidamente
justificada no ponto 2.1.11.
2.2.20 Apresentar cortes/perfis definidos pelas distâncias compreendidas entre as
habitações existentes e os pavilhões propostos, explicitando valores reais das
distâncias, das cotas do terreno e das cérceas das casas e dos pavilhões. Os
perfis devem contemplar a situação de referência comparativamente à
situação proposta. Todas as situações mais desfavoráveis devem ser
contempladas, como por exemplo o caso do Pavilhão da Máquina de Papel
Tissue 1.
Foram elaborados dois cortes nas situações de intercepção com a Maquina de Papel 2
(22 m de altura) e do Edifício da Transformação (8,7 metros). Em Desenho incluído nas
Peças Desenhadas em anexo os cortes são apresentados em escala adequada.
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Figura 10 – Perfis entre as habitações existentes e os edifícios propostos

2.2.21 Apresentar a bacia visual da linha aérea LMT proposta, com a devida
caracterização e avaliação de impactes.
Para calcular a bacia visual do troço correspondente ao desvio da LMT utilizou-se o
software ArcGIS, foi criado um Modelo Digital de Terreno (DTM) a partir das curvas
de nível da Série M888 das cartas do IGEOE, através de uma rede irregular triangulada
(TIN), com malha de 20 m × 20 m.
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Os parâmetros utilizados foram os seguintes:
•
•

•
•
•

Offset A ............. alturas dos postes metálicos (30 m);
Offser B ............. corresponde a uma distância vertical em unidades de superfície a
ser adicionado ao valor z de cada célula, considerada para a
visibilidade;
Azimute 1 e 2..... corresponde ao grau de amplitude visual, 0 a 360º;
Vert1 e 2 ............ corresponde ao ângulo de visão vertical (+90° -90º);
Radius 1 e 2 ....... corresponde ao raio/alcance de observação (4 km).

A bacia visual da LMT no troço a desviar é de grande dimensão, arredondada e com
muito pouca rugosidade. Este resultado deve-se às alturas dos postes metálicos
(30 metros), associadas a um terreno muito suave com declives muito baixos e ausência
de complexidade morfológica.
Figura 11 – Bacia visual do troço correspondente ao desvio da LMT
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Património Cultural
2.2.22 Apresentar cartografia do projecto com a implantação dos elementos
patrimoniais situados na envolvente, nomeadamente os três indicados no EIA
a que acresce o sítio Torre (CNS 997), acompanhada na legenda da respectiva
designação.
Apresentam-se nas Figuras 12 e 13 os elementos cartográficos solicitados.
Figuras 12 e 13 – Elementos patrimoniais na envolvente do projecto
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2.2.23 Apresentar a caracterização patrimonial do meio náutico e subaquático
atendendo à localização do projecto em terrenos plistocénicos e holocénicos,
bem como à importância da Ria de Aveiro onde estão referenciadas mais de
duas centenas de ocorrências arqueológicas náuticas e subaquáticas,
nomeadamente dois naufrágios associados ao Rio Vouga (CA 3910 e 5201).
Deve ser abordada a importância da área, a intensa navegação no curso
fluvial e no plano de água existente e a ocupação diacrónica do interface
marítimo. Deve ainda ser considerada a eventual necessidade de trabalhos
arqueológicos complementares, de natureza geoarqueológica, que permitam
interpretar a evolução plistocénica e holocénica do espaço. A equipa
responsável pela elaboração destes trabalhos terá de integrar um arqueólogo
com valências na área do património arqueológico náutico e subaquático.
Com base na informação arqueológica disponível para consulta (Endovélico), não se
encontraram referências a dois naufrágios associados ao rio Vouga, pelo que não é possível
saber que tipo de embarcações se trata e sobretudo qual a sua cronologia (se Pré-históricas,
Proto-históricas ou Históricas), de modo compreender-se a navegabilidade do rio Vouga.
No que se refere à relação do local de projecto com o interface marítimo e a evolução da
linha marítima ao longo dos tempos, da pesquisa efectuada, conclui-se que o
conhecimento destes factos é meramente conjectural e varia consoante os autores.
Contudo, parece que a generalidade dos investigadores referencia, como elemento
iconográfico mais antigo, aquele em que é representada a ria de Aveiro. Trata-se de um
mapa de Portulano de Petrus Visconti, datado de 1318. Neste mapa, o estuário onde
desaguava o rio Vouga comunicava directamente com o mar, na zona entre Cacia e
Angeja. Com base nessa cartografia, bem como em outras, como Orlando Oliveira
(1988), na sua obra Origens da Ria de Aveiro, já ela adaptada de cartografia apresentada
por A. Fernandes Martins (1949), O. Oliveira apresenta 3 hipotéticos momentos de
evolução da Ria: um datado de aproximadamente 3000 a.C., outro com a representação
de Portulano Visconti e um actual (Figura 14). Nesta cartografia, a área de projecto
parece situar-se sempre em zona terrestre.
Outros autores apresentam algumas diferenças quanto à linha de costa na região de
Aveiro como é o caso de Maria Rosário Bastos em 2006, no que se refere à localização
da linha de costa nos sécs. IX-XIII (Figura 15).
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Figura 14 – Evolução da Ria de Aveiro segundo Orlando Oliveira

Figura 15 – Provável localização da linha de costa nos sécs. IX-XIII
(segundo Bastos 2006)
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Já António Manuel Silva, em 1999, apresenta na estampa IV do seu artigo “Aspectos
territoriais da ocupação castreja na Região do Entre Douro e Vouga” a localização entre
outros sítios, do castro de Cacia (também designado de Torre), relativamente à
hipotética linha de costa no primeiro milénio a.C.
Figura 16 – Localização de alguns castros litorais em relação à hipotética linha costeira no
1º milénio a.C. (seg. Silva 2006). 1-Ovil; 2-Cacia; 3-Verdemilho; 4-Cabeço do Vouga

Outros exemplos de cartografia poderiam ser apresentados, mas o que importa
fundamentalmente reter em primeiro lugar é que não existe uma delimitação precisa da
linha de costa ao longo dos tempos na ria de Aveiro. Em segundo lugar, os
investigadores consideram Cacia, de forma unânime, como zona terrestre desde, pelo
menos, 3000 A.C. (5000 BP).
A observação dos sítios arqueológicos nas Figuras 12 e 13 confirmam esta ideia. Com
efeito, os dados da arqueologia terrestre demonstram a existência em Cacia de sítios
arqueológicos de cronologia Proto-histórica e romana, os quais se encontram na
envolvente da área de projecto, nomeadamente o castro de Cacia ou da Torre (CNS
997). A estes, acrescenta-se o sítio da Marinha Baixa (CNS15340), de cronologia
apenas romana. Ambos os sítios localizam-se ainda mais próximos do actual leito do rio
Vouga, do que a unidade de projecto em análise.
Com base na cartografia disponível, bem como nos dados da arqueologia terrestre
existentes, pode afirmar-se, com algum grau de segurança, que o local onde se implanta
o Projeto Smooth se situa numa área que terá sido sempre de ambiente terrestre.
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Assim, a implantação do projecto no local previsto, além de não antever a afectação de
sítios arqueológicos de meio húmido ou aquático, será muito improvável a afectação de
elementos arqueológicos associados a um interface marítimo, como é o caso de portos
ou ancoradouros.
Ainda assim e perante esta remota possibilidade, relembre-se que no descritor
património do EIA se preconiza, como medida de minimização, o acompanhamento
arqueológico, pelo que, apesar da improbabilidade de existirem vestígios no local, está
salvaguardada a sua hipotética afectação.
Solos
2.2.24 Apresentar a evolução da situação de referência sem projecto.
Dado que o Plano de Pormenor de Parte da Zona Industrial de Cacia (PP PZIC),
aprovado em 20 de Agosto de 2013, introduz alterações às cartas de Ordenamento e
Condicionantes, com requalificação do uso do solo para classe de solo urbano, na
categoria de solo urbanizável, de espaços de actividades económicas, no caso de não ser
aí concretizado o Projecto Smooth da PST, é de esperar a sua ocupação futura por outros
projectos de índole industrial.
Sócio-economia
2.2.25 Complementar a caracterização da situação de referência, em termos
populacionais, recorrendo aos Anuários Estatísticos Regionais (2013).
Complementa-se de seguida a caracterização da situação de referência realizada no EIA,
em termos populacionais, recorrendo ao Anuário Estatístico (AE) da Região Centro
2013, do Instituto Nacional de Estatística (INE).
Tal como já havia sido referido no EIA, Aveiro foi até 2011 um concelho crescente em
termos populacionais. No entanto, de acordo com os dados do AE, a população residente no
concelho de Aveiro foi, em 2013, de 77 229, o que representa um decréscimo de -1,56%,
relativamente ao valor dos Censos 2011 (ver Quadro 22).
O decréscimo da população residente registou-se, não só para o concelho de Aveiro,
mas para todas as unidades territoriais em estudo, com destaque para a região Centro.
Efectivamente, apesar da taxa de crescimento se ter mantido positiva nas últimas
décadas, conforme análise realizada no EIA (excepção para a região Centro), a
tendência tem sido para diminuir, e de uma forma significativa. É exemplo a sub-região
do Baixo Vouga, onde a taxa de crescimento passou de 10%, no decénio de 1991/2001,
para cerca de 1%, no decénio de 2001/2011 e -1,15%, no período compreendido entre
2011 e 2013.
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Quadro 22 – Evolução da população residente e densidade populacional
Unidade
Territorial

População Residente (n.º)

Taxa de
Crescimento
(2011-2013)
%

Densidade
Populacional 2013
(hab/km²)

2011

2013

78 450

77 229

6,97

-1,56

390,9

390 822

386 341

1,32

-1,15

214,2

2 327 755

2 281 164

-0,88

-2,00

80,9

10 047 621

9 918 548

1,81

-1,28

111,3

Aveiro
Sub-região do
Baixo Vouga
Região Centro
Portugal
Continental

Taxa de
Crescimento
(2001-2011)
%

Fonte: INE, Censos de 2011 e AE da Região Centro 2013

Comparativamente com os valores dos Censos 2011, também a densidade populacional
diminuiu para todas as unidades territoriais, conforme se pode observar através dos dados
constantes do Quadro 20. O concelho de Aveiro apresentava em 2013 uma densidade
populacional de cerca de 390,9 habitantes por km2 (397,1 hab./km2 em 2011), e a sub-região
do Baixo Vouga de 214,2 habitantes por km2 (216,7 hab./km2 em 2011), ainda assim
valores significativamente superiores à densidade média do Continente (111,3 hab./km2, em
2013).
Da análise geral da evolução da estrutura etária da população residente da última década
(Quadro 23), comparativamente com os dados dos Censos 2011, constata-se um
acréscimo da população idosa (indivíduos com 65 anos ou mais) e um decréscimo dos
grupos etários mais jovens, em todas as unidades territoriais, com excepção da Região
Centro, onde o número de idosos diminuiu em 2013.
Esta situação confirma o que já havia sido referido no âmbito do EIA, ou seja, à
semelhança da última década, no período 2011-2013, o concelho de Aveiro, tal como as
restantes unidades territoriais, não conseguiu inverter o desequilíbrio demográfico que
caracteriza a estrutura etária da população, caracterizada pela diminuição da população
mais jovem e do aumento da população com idade mais elevada.
Quadro 23 – Evolução da estrutura etária da população residente,
valores absolutos (2013 e 2011)
Unidade Territorial

Grupos Etários em 2013 (n.º)
0 - 14

15 - 24

25 - 64

Grupos Etários em 2011 (n.º)
> 65

0 - 14

15 - 24

25 - 64

> 65

Concelho de Aveiro

11 219

7 962

44 231

13 817

11 431

8 551

45 202

13 226

Sub região do Baixo Vouga

54 142

41 538

215 713

74 948

57 328

42 498

217 521

73 475

Região Centro

303 099

234 066

1 227 686

516 313

319 258

239 248

1.247 499

521 750

1 438 422

1 043 094

5 438 369

1 998 663

1 484 120

1 079 493

5 546 220

1 937 788

Portugal Continental

Fonte: INE, Censos de 2011 e AE da Região Centro 2013
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Observando os dados constantes no Quadro 22, constata-se que os valores da taxa de
natalidade mantêm a tendência registada, com decréscimos em todas as unidades
territoriais, apresentando o concelho de Aveiro o decréscimo menos significativo.
Quanto à taxa de mortalidade, apesar da mesma ter sofrido um ligeiro decréscimo na
década de 2001-2011 (com excepção do Baixo Vouga), verifica-se que em 2013 os
valores aumentaram (10,2‰, para o Continente, 12‰ para a região Centro, 9,8‰ para o
Baixo Vouga e 9,1‰ para Aveiro), comparativamente aos de 2011.
O Índice de envelhecimento, que observa a relação entre a população com 65 ou mais
anos e os jovens entre os zero e os catorze anos, permite destacar a região Centro com o
valor mais elevado e o concelho de Aveiro com o valor mais baixo.
Estes valores confirmam a tendência registada na década de 2001-2011 e, tal como
referido no EIA, evidenciam o envelhecimento da população, constatando-se que todas
as unidades territoriais em análise agravaram o respectivo índice de envelhecimento. Na
região Centro, o índice de envelhecimento passou de cerca de 130 idosos por cada 100
jovens, em 2001, para 161 idosos por cada 100 jovens, em 2011, e 170, em 2013.
Quadro 24 – Taxa de natalidade, taxa de mortalidade e índice de envelhecimento
Unidade Territorial
Concelho de Aveiro
Sub região do Baixo
Vouga
Região Centro
Portugal Continental

Taxa de Natalidade
(‰)

Taxa de Mortalidade
(‰)

Índice de Envelhecimento
(n.º)

2013

2011

2013

2011

2013

2011

9,1

9,7

9,1

8,3

123,2

116,2

7,5

8,3

9,8

9,5

138,4

128,7

6,9
7,9

7,9
9,1

12,0
10,2

11,3
9,8

170,3
138,9

160,7
130,5

Fonte: INE, Censos de 2011 e AE da Região Centro 2013

No concelho de Aveiro estes valores, apesar de serem um pouco mais baixos,
registaram também um aumento significativo, passando de cerca de 89 idosos por cada
100 jovens, em 2001, para 116, em 2011, e para 123, em 2013.
No que se refere aos indicadores taxa de fecundidade geral, taxa de crescimento natural,
taxa de crescimento migratório e taxa de crescimento efectivo, a análise realizada no
âmbito do EIA já contemplava os valores constantes do AE da Região Centro 2013,
pelo que remete-se para a respectiva leitura, destacando-se as principais conclusões que
referem que o concelho em estudo, com uma taxa de crescimento efectivo de -0,58%,
em 2013 (resultante de uma taxa de crescimento natural de -0,01% e de uma taxa de
crescimento migratório de -0,57%), apresenta declínio populacional por desvitalização
natural e emigração (interna e externa).
Os factores directos responsáveis pelo decréscimo populacional no concelho de Aveiro,
em particular, são os componentes do crescimento natural e do crescimento migratório,
sendo que os últimos têm tido maior contributo que os primeiros, de acordo com os
dados e a análise apresentada no EIA.
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2.2.26 Fundamentar a expectativa de que os postos de trabalho temporários a criar
durante a fase de construção (400), número que corresponde aos trabalhadores
em obra, possam ter origem no concelho/freguesia de implantação do projecto.
É expectável que os postos de trabalho temporário, a criar durante a fase de construção,
tenham origem no distrito/concelho/freguesia de implantação do projecto. Tal pressuposto
resulta da experiência já adquirida de outros grandes empreendimentos concretizados pelo
grupo Portucel Soporcel noutras instalações, nomeadamente na Figueira da Foz e em
Setúbal.
Hoje em dia, é também prática das empresas portuguesas de construção ter quadros
próprios de menor dimensão e recorrer a empresas locais de trabalho temporário para
colmatar as suas necessidades de mão-de-obra indiferenciada e especializada.
As empresas fornecedoras dos equipamentos (máquinas e equipamentos específicos),
especializadas da área do papel tissue, são geralmente grandes empresas estrangeiras
que, para os trabalhos de montagem dos seus equipamentos, recorrem a empresas locais.
2.2.27 Explicitar qual a estratégia de recrutamento dos trabalhadores e o eventual
estabelecimento de protocolos com instituições do ensino superior (Universidades
e/ou Politécnicos).
Em protocolo estabelecido pelo grupo Portucel Soporcel com o Instituto de Emprego e
Formação Profissional em 2012 (ver Anexo 6), são desenvolvidos cursos de formação
em ambiente de empresa, com o propósito de habilitar as pessoas locais para o
recrutamento de colaboradores pela unidade da Celcacia, que se irá estender à nova
instalação da PST. Entretanto, já foram realizados três cursos com cerca de
70 formandos.
2.2.28 Fundamentar as opções apresentadas relativamente às acessibilidades,
nomeadamente por via do que se encontra previsto em sede de Alteração do
Plano de Pormenor e os respectivos estudos de base, dada a relação directa
desse procedimento com o projecto em avaliação. Nessa fundamentação, pode
ser realizado um ponto de situação quanto ao procedimento de Alteração do
Plano de Pormenor e o que eventualmente resultou do mesmo, no que reporta
às acessibilidades.
Relativamente ao ponto de situação quanto ao procedimento da Alteração ao Plano de
Pormenor de Parte da Zona Industrial de Cacia, informou a Câmara Municipal de
Aveiro que se aguarda a publicação em Diário da República.
Como referido na página V-277 do EIA, sobre tráfego e acessibilidades, a área em
estudo está enquadrada pela Rua 31 de Janeiro/EN109 a Sul, pela Rua José Estêvão, a
Oeste, e pela estrada particular da Portucel a Nascente.
Tendo em conta a conflitualidade existente nesta zona devido ao tráfego de
atravessamento e acessibilidade local das diversas actividades, residencial, serviços e
industrial, o PP PZIC prevê a reestruturação da rede viária existente no sentido de
minimizar os conflitos.
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Assim, de acordo com o artigo 2.º do Regulamento da Alteração do Plano de Pormenor
de Parte da Zona Industrial de Cacia (PP PZIC), após a conclusão da fase de discussão
pública, considera-se como objectivo específico e estratégia para o desenvolvimento
urbanístico da área de intervenção do plano, entre outros aspectos:
“……
d) Articular e reforçar todas as redes de infra-estruturas (viárias, ambientais e
tecnológicas) garantindo um ambiente industrial qualificado, que potencie o
estabelecimento e investimento de novas unidades industriais.
e) Controlar e reorganizar o tráfego e acessibilidade local, propondo a reestruturação viária
existente na área abrangida pelo plano, nomeadamente pela beneficiação da Rua 31 de
Janeiro, e requalificação do seu espaço público (criação de passeios, iluminação pública
eléctrica, etc.).”
Estes aspectos estão detalhados no Relatório da Proposta de Alteração do PP PZIC,
sobre a estrutura viária, que se apresenta na Figura 10 e cuja alteração da solução viária
teve como “objectivo a simplificação dos órgãos que gerem os cruzamentos e
entroncamentos, tendo em vista a melhor compatibilização da topografia, arruamentos e
das edificações existentes, a manter, com as novas zonas a criar.”
No troço da exEN109 (troço 1), com uma extensão aproximada de 136 m, propõe-se
uma solução de rotunda dupla, posicionando-se uma no cruzamento com a Rua do
Padrão e Rua José Estêvão e a outra na via de ligação à Portucel. A opção da proposta
em criar mais uma nova rotunda constitui uma oportunidade para a resolução dos
conflitos actuais de circulação e atravessamento do tráfego, bem como vantagens
ambientais pela redução da emissão de gases e ruído.
A opção de rotunda em alternativa a outro tipo de cruzamentos, contribui para uma
alteração comportamental do condutor exigida pela diminuição e homogeneização dos
perfis de velocidade, permitindo alcançar ganhos de segurança, que se traduzem na
redução do número e da gravidade dos acidentes, diminuição do número de potenciais
conflitos, melhor escoamento de tráfego, bem como, vantagens ambientais, pela
redução das emissões de gases e de ruído.
As características geométricas das duas rotundas são constituídas por alinhamentos
curvos cujos raios são de 17 metros para a ilha central e de 23 metros para o extradorso
(correspondente a 48 metros de diâmetro do circulo inscrito).
O perfil longitudinal consiste num trainel com inclinação 1.25%, correspondente à
situação existente.
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Figura 17 – Infra-Estruturas Viárias – Proposta

Legenda:
. Troço 1 corresponde à Ex‐EN 109
. Troço 2 corresponde à beneficiação da Rua de José Estêvão
. Troço 3 uma via nova de ligação à Rua dos Bombeiros da Celulose Variante
Urbana/industrial), dando‐lhe continuidade e ligação ao eixo viário principal
(Ex‐EN109)
Fonte: Proposta de Alteração do Plano de Pormenor de Parte da Zona Industrial de Cacia

O perfil transversal tipo adoptado para o troço entre as duas rotundas, tendo em conta a
proximidade entre elas, é de dupla faixa de rodagem por questões de aumento de
capacidade do tráfego, melhorando a sua fluidez e escoamento, incluindo:
Duas faixas de rodagem de 7 m cada uma com duas vias de 3,50 m de largura;
Separador central com 1 m;
Duas gares de paragem para os transportes colectivos de passageiros do lado direito
da faixa de rodagem com 2,75 m de largura máxima e extensão de 61,5 m;
Passeios com 2,00 m de largura do lado direito e com 2,25 m de largura do lado
esquerdo.
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No troço da Rua José Estêvão (troço 2), numa extensão aproximada de 200 m,
propõe-se a sua beneficiação/adaptação, uma vez que este troço constitui parte da futura
ligação ao centro do aglomerado de Cacia. Na ligação da Rua José Estêvão com o novo
arruamento, propõe-se a eliminação da solução de rotunda, adoptando-se uma
intercepção em “T” com canalização do tráfego.
O perfil longitudinal consiste em trainéis com inclinações que variam entre os 0,46% e
os 1,03%, ligados por curva vertical circular com raio de 1000 m, correspondentes a
situação existente. Nesta solução, foram assumidas características de Variante
Urbana/industrial, adoptando-se um perfil transversal tipo constituído por:
Faixa de rodagem com duas vias de 3,0 m de largura cada;
Passeios com 1,50 m de largura do lado direito, correspondente à situação
existente e, do lado esquerdo, passeio com 2,0 m de largura e faixa arbustiva com
1,0 m de largura, que propicia protecção aos peões, assim como permite também a
localização dos postes de iluminação junto à via pública.
No troço novo (troço 3), com uma extensão de 500 m, é assumida a continuidade do
troço da Rua José Estêvão, completando a ligação urbana da ex EN109, procedendo-se
apenas a um ajustamento do traçado por adaptação ao novo perfil adoptado.
O perfil longitudinal consiste em trainéis com inclinações que variam entre os 0,21% e
os 2,87%, ligados por curvas verticais circulares com raios de 1000 m e o
atravessamento da linha de água deverá ser devidamente dimensionado no âmbito do
respectivo projecto de execução.
O perfil transversal tipo proposto para este novo troço é constituído por:
Faixa de rodagem com duas vias de 3,00 m de largura cada;
Baia de estacionamento do lado direito da faixa de rodagem com 2,50 m de largura;
Passeios com 2,00 m de largura (o lado esquerdo do passeio é sempre separado da
faixa de rodagem por uma zona arbustiva com 1,00 m de largura, que propicia não
só a sua protecção, como permite também a localização dos postes de iluminação
junto à via pública).
É ainda salientado no Relatório da Proposta que “a estrutura viária proposta terá,
naturalmente, efeitos na gestão e organização da circulação do trânsito, que importa
previamente ponderar e considerar enquanto oportunidade de melhoria e qualificação da
vivência urbana do aglomerado de Cacia.
Assim, a solução viária preconizada, para além de introduzir uma maior
legibilidade/separação funcional das vias dos diferentes tipos de trânsito, pesados e ligeiros,
em particular da circulação afecta à unidade industrial da Portucel, constitui também uma
oportunidade de introdução de outras opções de circulação e modos de mobilidade.
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O reordenamento do trânsito no centro do aglomerado de Cacia, que aponte para a
libertação/redistribuição de grande parte do movimento rodoviário, transferindo o
tráfego local para a periferia, criando sentidos únicos, libertando mais e melhor espaço
para os peões, proporcionará uma maior e melhor vivência humana, fazendo-se neste
relatório um exercício que se pretende aprofundar e estabilizar com participação pública
e implementar até à entrada em funcionamento da nova Variante Urbana/Industrial.”
2.2.29 Desenvolver a forma como se encontra esquematizado o transporte dos
trabalhadores de e para a unidade industrial.
A fábrica da Celcacia é servida quer pela CP, quer pelos transportes públicos da Câmara
Municipal de Aveiro.
Por negociação protocolar da fábrica da Celcacia do Grupo Portucel Soporcel com os
Serviços Municipalizados da Câmara Municipal de Aveiro, estão assegurados autocarros
com horários compatíveis com o seu regime de funcionamento. Assim, a PST será da
mesma forma servida por esses transportes públicos.
Resumo Não Técnico
A fim de capacitar o RNT para servir de base à consulta pública devem ser integrados
os seguintes aspectos:
Correcta identificação administrativa da localização do projecto.
Indicação e caracterização da área de implantação do projecto.
Caracterização da situação de referência
o Identificar os receptores sensíveis e a sua distância à unidade industrial.
o Identificar as vias a serem utilizadas na fase de construção e exploração
pelos veículos pesados.
Avaliação de impactes
o Explicitar os valores finais cumulativos (instalação existente e instalação
futura) relativos ao ambiente sonoro, em cada um dos receptores
sensíveis.
o Explicitar os valores resultantes das simulações relativas à qualidade do
ar (cenário 1, cenário 2 e os decorrentes do “pior cenário”) e integrar a
respectiva avaliação de impactes.
O RNT deve ainda reflectir as informações adicionais solicitadas pela CA.
Em documento separado apresenta-se a revisão do Resumo Não Técnico com a
integração dos aspectos solicitados pela CA.
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PORTUCEL, S.A.
PROSPECÇÃO GEOTÉCNICA NAS INSTALAÇÕES DA

PORTUCEL DE CACIA

Direcção de Fundações e Geotecnia
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Direcção de Fundações e Geotecnia

1. INTRODUÇÃO

Por solicitação da Portucel, S.A., o Núcleo de Geotecnia da Direcção de Fundações e
Geotecnia da Mota-Engil, Engenharia e Construção S.A., realizou uma campanha
prospecção geológico-geotécnica, para identificação e caracterização mecânica das
formações ocorrentes na Fábrica de Cacia - Aveiro (Figura 1).

Figura 1 – Local onde decorreram os trabalhos de prospecção – Google Earth

Nesta campanha além da análise dos elementos bibliográficos referentes às
características geológicas da região, enquadrada por um reconhecimento de campo
preliminar, foram realizados 36 sondagens mecânicas à rotação com amostragem
contínua, durante as quais foram executados 331 ensaios de penetração dinâmica –
SPT, e ainda 3 amostradas indeformada com amostrador de paredes finas,
shelby.
No rigoroso cumprimento das Normas de Segurança, Higiene e Saúde no trabalho,
para prevenção de riscos profissionais e da promoção da saúde dos trabalhadores, a
equipa de prospecção esteve sempre equipada com material de protecção individual,

13995-258 (ED.01)

Prospecção Geotécnica nas Instalações da Portucel de Cacia

1/9

Direcção de Fundações e Geotecnia

usado de acordo com as regras de segurança. Os trabalhos foram executados por
pessoal especializado, enquadrado pela seguinte Equipa Técnica (Quadro 1).
Quadro 1 - Equipa técnica
Nome

Qualificação

Funções

Jorge Cruz

Msc Engenharia Geotécnica

Coordenação Geral

Nuno Pupo Oliveira

Engenharia Geológica (UC)

Direcção de Obra

Veríssimo Santos

Sondador

Chefe de Equipa

André Lage

Sondador

Chefe de Equipa

Filipe Costa

Sondador

Chefe de Equipa

A localização das sondagens foi implantada de acordo com com a planta de
localização fornecida pelo Dono de Obra. A planta de localização da prospecção
realizada encontra-se em anexo.

2. PROSPECÇÃO MECÂNICA
2.1. Equipamento Utilizado
Na execução das sondagens mecânicas foram utilizadas 2 máquinas de perfuração
hidráulica MUSTANG A-32 C, da ATLAS COPCO, equipadas com um motor Deutz F4L
912 de 49kW potência às 2100rpm. A unidade de rotação, destes equipamentos,
possui um binário máximo de 300kgm e uma velocidade de rotação máxima de
714rpm. Foi ainda utilizada uma terceira máquina de perfuração hidráulica MUSTANG
S-52 CBD, da ATLAS COPCO, equipados com um motor Deutz F6L 913 de 112kW
potência. A unidade de rotação – RH130, deste equipamento, possui um binário
máximo de 1000kgm e uma velocidade de rotação máxima de 630rpm.
A circulação de água, para limpeza e arrefecimento das ferramentas de corte, fez-se
com o auxílio de trés grupos moto-bomba DITER-FMC L09, apoiada por outros dois
grupos HONDA GK 200. Na realização das sondagens foi utilizada água corrente no
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entanto, sempre que as condições de recuperação e amostragem assim o exigiram,
foram utilizados aditivos ou coadjuvantes de lubrificação e arrefecimento.

2.2. Amostragem

A amostragem foi contínua, pelo que foram utilizados amostradores duplos do tipo T2
de 86 e 101 mm de diâmetro, equipados com coroas de metal duro (widia), em solos,
e coroas diamantadas, de matriz variável, em rocha. No revestimento dos furos de
sondagem foram usados tubos de 98 e 113mm.
Com a amostragem contínua, foi possível identificar litologicamente as formações
interessadas, caracterizar o seu grau de alteração e fracturação e calcular a
percentagem de recuperação e a percentagem de recuperação modificada (RQD), que
se definem do seguinte modo:
PERCENTAGEM DE RECUPERAÇÃO, como a razão, expressa em percentagem,
entre o comprimento da amostra recuperada e o comprimento do tramo sondado;
PERCENTAGEM DE RECUPERAÇÃO MODIFICADA – RQD, como a razão entre o
comprimento total da amostra recuperada e o comprimento do tramo sondado,
expressa de igual mas, considerando unicamente os troços com comprimento igual ou
superior a 10 cm, em estado compacto.
As amostras foram objecto de cuidados particulares. Imediatamente após a extracção,
e depois de convenientemente limpas, colocadas em caixas apropriadas, identificadas
por separadores de madeira onde, na secção superior, de modo legível e indelével, foi
indicada a profundidade atingida pela sonda, nessa manobra.
No final de cada sondagem, as amostras, com a respectiva identificação, foram
fotografadas em cada uma das caixas, separadamente, com equipamento digital. O
registo fotográfico da amostragem pode ser observado em anexo.
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2.3. Identificação dos estados de fracturação e alteração

A classificação do maciço, de acordo com os seus estados de alteração e fracturação,
foi feita de acordo com a “Basic geotechnical description of rock masses” – I.S.R.M.,
conforme os quadros 2 e 3 a seguir indicados.

Quadro 2 - Grau de Alteração de um maciço rochoso (cf. S.I.M.R)
SÍMBOLOS

W1

DESIGNAÇÕES

DESCRIÇÃO

São

Sem quaisquer sinais de alteração.

Pouco alterado

Sinais de alteração, apenas nas imediações das descontinuidades.

Medianamente alterado

Alteração visível em todo o maciço rochoso, mas não é friável

Muito alterado

Alteração visível em todo o maciço e a rocha é parcialmente friável.

Decomposto

Maciço apresenta-se completamente friável, praticamente com
comportamento de solo.

W1-2 (*)
W2

W3

W4
W4-5 (*)
W5

Quadro 3 - Grau de fracturação (espaçamento entre fracturas – cf. S.I.M.R )
SÍMBOLOS

F1

ESPAÇAMENTO

> 200 cm

DESIGNAÇÕES

Muito afastadas

F1-2 (*)

Afastadas
60 – 200 cm

F2

Afastadas

20 – 60 cm

F3

6 – 20 cm

F4

Medianamente afastadas

Próximas

F4-5 (*)
F5

Próximas
<6 cm

Muito próximas

(*) – Classificação simplificada
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3. ENQUADRAMENTO GEOLÓGICO
A área em estudo encontra-se caracterizada geologicamente, à escala 1:50 000, na
folha 16-A AVEIRO da Carta Geológica de Portugal, editada pelos dos Serviços
Geológicos de Portugal (Figura 2). Geomorfologicamente, a região apresenta uma
orografia pouco acidentada, típica dos ambientes de estuário. O rio Vouga a escassas
dezenas de metros, apresenta margens largas e aplanadas.

Figura 2 - Extracto da folha 16-A à escala 1:50 000 da Carta Geológica de Portugal –
Geoportal LNEG (a vermelho indica-se o local aproximado das sondagens).

No local, a observação da amostragem recolhida durante a execução das sondagens
mecânicas, permitiu identificar as principais unidades geológicas em profundidade.
Todas as sondagens revelaram a presença de um aterro superficial, composto por
solos essencialmente arenosos, heterogéneos, com betão, cascalhos, raízes e
entulhos dispersos, até aos 4m de profundidade máxima. Sob o aterro, e nas
sondagens S1, S2A, S4, S6, S7, S11 e S11 interceptou-se aluviões de composição
lodosa e lodo-arenosa, muito moles até aos 18m de profundidade máxima, abaixo dos
quais se amostraram as areias compactas da formação Depósitos de praias antigas.
Nas restantes sondagens, sob os aterros, amostraram-se igualmente a mesma
formação arenosa. Trata-se de areias e siltes arenosos de cor clara, de granulometria
diversa, com leitos de seixo e calhau rolado, medianamente compactas a compactas
em profundidade.

Do ponto de vista hidrogeológico, as formações revelaram-se muito produtivas, com os
níveis de água a estabilizarem no interior dos furos de sondagem tipicamente a 1.5-3m
de profundidade.
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4. ENSAIOS IN-SITU
4.1. Ensaio de penetração dinâmica – SPT
O ensaio de penetração dinâmica SPT consiste na cravação no terreno de um
amostrador normalizado, pelo impacto de uma massa de 63.5Kg que cai de uma altura
de 76 centímetros. Desprezando-se a penetração dos primeiros 15 centímetros, que
tem em conta a possibilidade de remeximento do terreno, procede-se à contagem do
número de golpes - NSPT necessários à penetração de 30 cm desse amostrador. A
nega do ensaio ocorre quando a soma dos golpes necessários à penetração destes
30 cm é superior a 60. Neste caso, mede-se o comprimento total de cravação do
amostrador.

As amostras, recolhidas com o amostrador de Terzaghi foram, no final,
acondicionadas em embalagens cilíndricas de plástico, devidamente referenciadas.

Na realização dos ensaios foi utilizado um martelo do tipo
“PILCON” (Figura 4), cujo “ratio” de energia ERr, de acordo
com a informação do fabricante, é cerca de 60%. Deste
modo, para efeito de cálculo, podemos considerar:

N60 = NSPT

Figura 2 - Esquema do martelo PILCON

Os ensaios foram realizados de acordo com os procedimentos normativos do
Report of the ISSMFE Technical Committee on Penetration Test of Soils - TC 16.
Junho 1989.
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5. ZONAMENTO GEOTÉCNICO
A análise do dispositivo geológico-geotécnico resultante desta campanha de
prospecção permitiu individualizar 5 horizontes geotécnicos, com base na
caracterização macroscópica da amostragem e nos resultados dos ensaios SPT. Em
seguida, identificam-se para cada um dos horizontes os correspondentes intervalos de
referência dos principais parâmetros mecânicos:

Horizonte Geotécnico G0
Este horizonte corresponde a aterros arenosos muito soltos a soltos, por vezes com
presença de cascalheira, material de entulho e matéria vegetal, com valores de NSPT
inferiores a 10 pancadas. Estima-se que o peso volúmico seja inferior a 17 kN/m3, o
ângulo de resistência ao corte inferior a 30º e o módulo de deformabilidade inferior a
20 MPa.
Horizonte Geotécnico G1
Este horizonte corresponde a solos lodosos arenosos muito solos, com valores de
NSPT inferiores a 5 pancadas. Estima-se que o peso volúmico entre 16 e 17 kN/m3, o
ângulo de resistência ao corte variável entre 28 e 30º e o módulo de deformabilidade
inferior a 10 MPa.

Horizonte Geotécnico G2
O Horizonte G2 corresponde a solos arenosos medianamente compactos, com valores
de NSPT entre 10 e 30 pancadas. Estima-se que o peso volúmico seja de 18 a 19
kN/m3, o ângulo de resistência ao corte de 32º a 35º, o módulo de deformabilidade
entre 40 e 80 MPa e a tensão admissível enquadrada entre 100kPa e 300kPa.
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Horizonte Geotécnico G3
O Horizonte G3 corresponde a solos arenosos compactos, com valores de NSPT entre
30 e 60 pancadas. Estima-se que o peso volúmico seja de 19 a 21 kN/m3, o ângulo de
resistência ao corte de 35º a 40º, o módulo de deformabilidade entre 80MPa e
200MPa e a tensão admissível entre 300kPa e 500kPa.

Horizonte Geotécnico G4
O Horizonte G4 corresponde solos arenosos muito compactos, com valores de NSPT
superiores a 60 pancadas. Estima-se que o peso volúmico seja de 21 a 22 kN/m3, o
ângulo de resistência ao corte de 40º a 42º, o módulo de deformabilidade entre
200MPa e 300MPa e a tensão admissível entre 500kPa e 600kPa.

No Quadro 4 apresentam-se os parâmetros geotécnicos associados a cada um dos
horizontes geotécnicos, nomeadamente o peso volúmico -, o ângulo de resistência
ao corte - ’, o Módulo de deformabilidade do maciço – E e a tensão admissível.

Quadro 4 - Características das zonas geotécnicas
Zonas
Formações
Geotécnicas

Intervalos NSPT

(1)

φ (1)

E (2)

(KN/m )

(º)

(MPa)

Tensão
Adm.
(kPa)

3

G0

Aterros arenosos
muito soltos a
soltos

NSPT < 10

< 17

< 30

< 20

--

G1

Solos lodosos
muito moles

NSPT < 5

16 - 17

28-30

< 10

--

G2

Solos arenosos
medianamente
compactos

10 < NSPT < 30

18 – 19

32 - 35

40 - 80

100 - 300

G3

Solos arenosos
compactos

30 < NSPT < 60

19 - 21

35 - 40

80 - 200

300 - 500

G4

Solos arenosos
muito compactos

NSPT > 60

21 - 22

40 - 42

200 - 300

500 - 600

1- Valores estimados empiricamente, por correlação, a partir dos ensaios SPT
2- Valores estimados empiricamente, por correlação, a partir dos ensaios SPT, correspondentes a trajectórias de
compressão

13995-258 (ED.01)

Prospecção Geotécnica nas Instalações da Portucel de Cacia

8/9

Direcção de Fundações e Geotecnia

Refira-se que as tensões admissíveis indicadas neste quadro não são valores fixos
para cada tipo de terreno. Variam, por isso, em função do tipo de estrutura, das
dimensões, da forma e da profundidade das fundações, bem como dos assentamentos
admissíveis (proposta de Bowles, 1988, adaptado de Terzaghi e Peck, 1967,
Meyerhof, 1956, 1974). Em maciços rochosos as tensões admissíveis são obtidas com
recurso ao critério de Hoek&Brown modificado (1992).
Nestas condições, os valores indicados, para as tensões no contacto terreno – sapata,
foram calculados tendo por base assentamentos verticais máximos de 0,025m e
fundações directas, perfeitamente horizontais, com largura B=2,0m, submetidas a
cargas estáticas verticais e fundadas à profundidade D> B.

Em anexo, para interpretação do dispositivo geológico - geotécnico interessado nesta
campanha de prospecção, juntamos os Logs das sondagens mecânicas, o registo
fotográfico da amostragem, a planta de localização da prospecção, bem como os
perfis geológico-geotécnico interpretativos.

Direcção de Fundações e Geotecnia, 12 de Fevereiro de 2015

Nuno Pupo Oliveira
(Engenheiro Geólogo - UC)

Nuno Cruz
(Doutor em Engenharia Civil)
(Especialista em Geotecnia, OE)

Jorge Cruz
(Msc em Engenharia Geotécnica)
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Anexo 3
Parecer da Universidade de Aveiro sobre o Entubamento da Vala do Salgueiral

Portucel Soporcel Tissue, SA
Estudo de Impacte Ambiental do Projecto Smooth - Aditamento

PARECER

ENQUADRAMENTO
De acordo com o solicitado pela Portucel Soporcel, o documento que se apresenta pretende responder aos
comentários realizados pela Comissão de Avaliação da Agência Portuguesa do Ambiente (APA), no âmbito da
verificação da conformidade do Estudo de Impacte Ambiental (EIA) sobre o projeto “Smooth – Fábrica de
papel tissue”. Os comentários a serem alvo de análise correspondem aos itens 2.4, 2.5 e 2.11, que
apresentam as seguintes descrições:


2.4. Apresentar dois mapas piezométricos ou de isopiezas (um representativo da época de estiagem

e outro da época das chuvas), que permitam perspetivar à escala local a direção, sentido e gradiente do
escoamento subterrâneo referente ao aquífero superficial (livre) suportado pelos depósitos de terraço e
praias antigas do Plio-Plistocénico. Este mapa deve ser consubstanciado em medições dos níveis
piezométricos (cotas da superfície freática) em poços existentes na zona, ou, na ausência destes, em
piezómetros construídos para o efeito em locais selecionados;


2.5. Avaliar a eventual alteração, localizada e com alguma significância, do escoamento subterrâneo

através do efeito barreira, decorrente da proposta de artificialização do curso de água superficial – Vala de
Salgueiral (conduta em tubagem fechada num troço de 120 metros), considerando que o referido curso de
água que atravessa a área de estudo funciona predominantemente como um meio de drenagem dos terrenos
adjacentes, tendo, portanto, um carácter efluente (recebe água do aquífero), sempre que o nível freático do
aquífero se posicione acima da sua superfície de água. Os mapas piezométricos referidos no ponto anterior
podem ser importantes, para a avaliação solicitada no presente ponto;


2.11. Apresentar soluções alternativas ao entubamento da Vala do Salgueiral.

Com vista a adereçar as questões apresentadas, alguns elementos presentes no “Estudo Hidrológico e
Hidráulico da Vala do Salgueiral na entrada dos terrenos da Portucel Soporcel” (Narra e Coelho, 2015)
voltaram a ser analisados:


Foi analisado o nível freático apresentado na zona de implantação da fábrica, com base na estação
piezométrica 129/27 do Sistema Nacional de Informação dos Recursos Hídricos (SNIRH), bem como
nos dados do levantamento geotécnico realizado nos meses de Janeiro e Fevereiro de 2015
(disponibilizado pela Portucel Soporcel) e nos piezómetros de controlo do aterro da Celcacia.



Procedeu-se também a uma reavaliação das dimensões da bacia hidrográfica, de forma a acomodar
a área que contribui para o escoamento subterrâneo até à saída a jusante da tubagem a realizar.
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Desta forma, em vez de se estimarem os caudais à entrada da zona entubada, a estimativa de caudais
considera a possibilidade de infiltração dos caudais na tubagem, por efeito de níveis freáticos
elevados.
A avaliação desenvolvida é apresentada nas próximas secções deste parecer, permitindo a retirada de
comentários e conclusões.

AVALIAÇÃO DE NÍVEIS FREÁTICOS
Foi analisado o nível freático da zona envolvente à fábrica da Portucel Soporcel, tendo por base a estação
piezométrica 174/29 do SNIRH, as estações piezométricas de controlo do aterro da Celcacia e o levantamento
geotécnico realizado nos meses de Janeiro e Fevereiro de 2015, pela empresa Mota-Engil, Engenharia e
Construção S.A. (elementos disponibilizados pela Portucel Soporcel).
A estação piezométrica 174/29 do SNIRH foi escolhida por ser a mais próxima do local de estudo (ver
Figura 4). Localiza-se a sul da fábrica da Portucel Soporcel, na zona montante da bacia hidrográfica que escoa
para a conduta. Esta estação possui registos de 1982 a 2013 e o nível piezométrico varia ao longo do tempo
entre o 1.30 e os 3.10 metros (Figura 1). O valor médio neste período é de 2.47 m, tendo-se verificado que a
média no Inverno é ligeiramente superior à dos meses de Verão (2.66 m e 2.35 m, respetivamente). Registase também uma tendência decrescente do nível freático ao longo do tempo.
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3
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2
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1
fev/82
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jan/93

jul/98
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dez/14

Figura 1. Registos de nível freático ao longo do tempo no piezómetro 174/29 do SNIRH.
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O registo dos piezómetros do aterro da Celcacia é composto por 5 unidades de controlo, cuja localização está
representada na Figura 3. As estações do aterro registam medições mensais entre os anos de 2005 e 2015,
apresentando uma maior variação do que a estação 174/29 do SNIRH, com valores entre os 0.5 e os 5 metros
no total de registos dos 5 pontos (Figura 2).
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Figura 2. Registos de nível freático ao longo do tempo nos piezómetros do aterro da Celcacia.

A Tabela 1 apresenta um resumo geral dos registos de cada um dos piezómetros. É possível verificar um nível
freático médio mais elevado nos piezómetros mais a Este (P1 e P5), indicando que o sentido natural de
escoamento se efetua de Este para Oeste, concordante com o sentido de escoamento da Vala do Salgueiral.
Neste caso, verifica-se também uma tendência decrescente do nível freático ao longo dos 10 anos de
monitorização, o que vai ao encontro do já verificado na estação piezométrica do SNIRH.

Tabela 1. Resumo dos registos das estações piezométricas de controlo do aterro de Celcacia.

Mínimo (m)
Média (m)
Máximo (m)

P1
1.00
2.96
5.00

P2
0.50
1.58
4.00

P3
0.50
1.93
4.00

P4
1.00
2.77
4.00

P5
1.00
2.80
4.50

Por outro lado, considerando o registo freático dos dados da prospeção geotécnica realizada pela empresa
Mota-Engil, Engenharia e Construção S.A., durante os meses de Janeiro e Fevereiro de 2015, e
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complementando esses dados com os níveis piezométricos do aterro da Celcacia nesse mesmo período, foi
possível realizar um mapa de níveis freáticos (Figura 3) nos terrenos envolventes à zona onde se localiza o
entubamento da Vala do Salgueiral. A campanha de prospeção geotécnica englobou um total de 36
sondagens mecânicas à rotação com amostragem contínua, dos quais 33 foram utilizados na realização deste
mapa. Como referido, a complementar estes dados foram também utilizados os dados dos 5 piezómetros do
aterro da Celcacia do dia 11 de Fevereiro de 2015, período que coincidiu com a prospeção geotécnica, e que
regista os valores indicados na Figura 3.
A Figura 3 apresenta níveis freáticos bastante elevados a sul da Vala do Salgueiral. No entanto, estes valores
decrescem e atingem os valores mínimos na zona onde se encontra o entubamento, indicando que o
escoamento subterrâneo converge nessa zona, tomando posteriormente o sentido de escoamento da Vala
do Salgueiral. Os níveis freáticos inferiores a 2 metros na zona do entubamento são compatíveis com a
solução indicada no estudo anterior, permitindo o escoamento de um caudal superior a 4 m 3/s previstos no
dimensionamento realizado por Narra e Coelho (2015).

Figura 3. Mapa de níveis freáticos registados na prospeção geotécnica realizada em Janeiro e Fevereiro de 2015 e nos dados dos
piezómetros do aterro de Celcacia, no mesmo período.
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REAVALIAÇÃO DE CAUDAIS
A análise que aqui se desenvolve tem por base o documento apresentado por Narra e Coelho (2015). Como
verificado, por efeito dos níveis freáticos o escoamento subterrâneo tem tendência a dar-se no sentido
definido para a tubagem. No entanto, no pressuposto de que a tubagem não é estanque, o nível freático
alimentará o escoamento na zona entubada, alargando a área que drena para a tubagem, contribuindo para
o escoamento. Por isso, foi considerada uma nova bacia hidrográfica, passando a ser a secção de jusante da
tubagem o elemento que define a nova bacia hidrográfica (Figura 4).
Esta nova bacia hidrográfica incorpora a área considerada na bacia hidrográfica anterior e ainda grande parte
dos terrenos da unidade fabril da Portucel Soporcel, representando um aumento de cerca de 10% da área
total da bacia hidrográfica (Tabela 2).

Figura 4. Bacias hidrográficas consideradas e localização da estação piezométrica do SNIRH.

Com a consideração do trecho entubado da conduta verifica-se um aumento do comprimento da linha de
água principal de 444 metros para 661 metros, tendo por base a representação da carta militar nº 174, tal
como tinha sido realizado no estudo anterior (Figura 4).
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Tabela 2: Características geométricas da bacia hidrográfica da Vala do Salgueiral.

Secção da conduta que define a bacia
Perímetro da bacia (m)
Comprimento da linha de água principal (m)
Largura média (m)
Área da bacia (m2)

Montante
3 474
444
1 347
598 000

Jusante
3 856
661
1 004
663 000

Em função das novas características da bacia registou-se um aumento do tempo de concentração da bacia,
por efeito da maior extensão até se atingir a secção de jusante da bacia. Por outro lado, com o aumento do
comprimento da linha de água principal, o declive médio também foi reduzido, contribuindo para a redução
da velocidade de escoamento e consequente aumento do tempo de concentração. Assim, na reformulação
dos cálculos de estimativa de caudais de ponta foi adotado o tempo de concentração de 18 minutos, ao invés
dos 12 minutos considerados no estudo anterior. Este valor considera a média dos 3 valores intermédios que
resultam da aplicação da fórmula de Kirpich, Temez e Vem Te Chow (Tabela 3).

Tabela 3: Tempos de concentração da bacia hidrográfica (horas).

Secção da conduta que define a bacia
Giandotti
Kirpich
Temez
David
Ven Te Chow

Montante
1.29
0.16
0.34
0.15
0.20

Jusante
1.50
0.25
0.49
0.24
0.29

Assumindo que os níveis freáticos podem contribuir para os caudais escoados na tubagem, foram calculados
os novos caudais de ponta, com base nas formulações consideradas no estudo anterior. Devido ao acréscimo
de área considerada na bacia hidrográfica, numa perspetiva conservadora optou-se por aumentar o
coeficiente de escoamento (c), da fórmula Racional, para 0.4, de forma a ter em conta os terrenos
maioritariamente impermeáveis, onde se localiza a instalação fabril da Portucel Soporcel.
Independentemente do período de retorno que se considere, é possível constatar um aumento de 5% a 10%
dos caudais de ponta que resultam da média das 3 formulações adotadas. No entanto, de forma a adotar
uma postura conservativa e do lado da segurança na avaliação da capacidade de vazão necessária para a
tubagem, o estudo realizado anteriormente adotou o valor de 4 m3/s como caudal de dimensionamento,
pelo que o aumento do caudal de ponta para um período de retorno de 100 anos, para 3.83 m3/s não
compromete a proposta de solução apresentada (Tabela 4).

6/8

Tabela 4: Caudais de ponta (m3/s) para diferentes formulações e períodos de retorno.

Período de
retorno (anos)

Racional

SCS

Mockus

Caudal Médio

2
5
10
20
50
100

2.69
3.40
3.87
4.32
4.90
5.34

1.10
1.65
2.05
2.45
3.05
3.43

0.54
1.02
1.38
1.76
2.29
2.71

1.45
2.02
2.43
2.84
3.42
3.83

Caudal
Considerado em
Narra e Coelho
(2015)
1.31
1.87
2.26
2.66
3.24
3.64

CONSIDERAÇÕES FINAIS
O presente parecer foi elaborado com o objetivo de fornecer respostas aos elementos 2.4, 2.5 e 2.11 da
Comissão de Avaliação da Agência Portuguesa do Ambiente, no âmbito da verificação da conformidade do
Estudo de Impacte Ambiental sobre o projeto “Smooth – Fábrica de papel tissue”, a ser executado pela
empresa Portucel Soporcel.
Tendo como base os dados apresentados anteriormente, as seguintes considerações finais são apresentadas:


Os registos de níveis freáticos da estação 174/29 do SNIRH, localizada na zona montante da bacia
hidrográfica considerada, apresentam um valor médio de 2.47 metros, atingindo máximos de 3.1
metros. Estes níveis freáticos são compatíveis com a proposta de solução apresentada, pois a mesma
garante um escoamento sob pressão de 4 m3/s, mesmo que se verifiquem cotas a jusante de 3.3
metros;



Os registos dos piezómetros de controlo do aterro da Celcacia apresentam uma maior variação que
a estação 174/29 do SNIRH. Os níveis médios dos 5 pontos não passam os 3.3 metros, e os pontos
P2 e P3 apresentam valores consideravelmente mais baixos, indicando um sentido de escoamento
coincidente com o da Vala do Salgueiral;



O mapa de níveis freáticos apresentado na Figura 3 coincide na zona de entubamento com valores
inferiores às zonas circundantes, indicando que o escoamento subterrâneo converge nessa zona,
assumindo posteriormente a direção e sentido do escoamento da tubagem. Acrescenta-se ainda que
a zona estudada corresponde ao que era uma linha de água, representada na carta militar nº 174,
pelo que a tubagem respeita o sentido do escoamento;



A consideração de uma nova bacia hidrográfica, de forma a acomodar o escoamento subterrâneo
até à secção de saída do entubamento, resultou no aumento da área em cerca de 10%, perfazendo
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um total de 663 000 m2. Consequentemente, o caudal de ponta estimado para o período de retorno
de 100 anos também sofreu um aumento, passando a valer 3.83 m3/s, em vez dos 3.64 m3/s
estimados no estudo anterior. No entanto, este valor manteve-se aquém dos 4 m3/s considerados
no dimensionamento da proposta de solução, pelo que se admite que a tubagem proposta tem
capacidade para escoar os caudais que resultem de infiltrações geradas por níveis freáticos elevados,
assumindo que a conduta não é estanque;


Por fim, refere-se que o local a ser intervencionado corresponde a uma zona de escoamento
canalizado, onde existem já troços de condutas com secções diversas (5300; 11200; 2600). A
solução agora apresentada (11500) representa um acréscimo na capacidade de vazão do troço em
análise. O facto da Vala do Salgueiral estar atualmente entubada e a operacionalidade da Portucel
Soporcel são aspetos que limitam soluções alternativas e justificam a escolha adotada. Para melhor
desempenho, o assentamento da tubagem deve ser realizado sobre uma camada drenante,
facilitando todo o escoamento (mesmo o freático) no sentido da descarga da vala. Considera-se
portanto que a proposta de solução apresentada cumpre os requisitos necessários para responder
ao caudal que é escoado pela Vala do Salgueiral.

Referências
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Anexo 4
Reavaliação dos Impactes no Ambiente Sonoro

Portucel Soporcel Tissue, SA
Estudo de Impacte Ambiental do Projecto Smooth - Aditamento

1.

METODOLOGIA
A alteração do ambiente sonoro local, devido à implantação do projecto Smooth,
ocorrerá em duas fases, nomeadamente na fase de construção e na fase de exploração.
No que se refere à fase de construção, a avaliação de impactes teve por base as
actividades construtivas previstas para o empreendimento, e as estimativas de ruído
associadas às mesmas, em função da distância.
Com base na posição dos principais receptores identificados, face às actividades
previstas, foi efectuada uma avaliação do cumprimento dos limites legais actuais, sendo
a avaliação do impacte realizada com base nessa análise.
No que se refere à fase de exploração, a avaliação de impactes acústicos teve por base
uma modelação acústica da zona do projecto e respectiva envolvente.
Para esta modelação, foi tida em conta a contribuição do volume de tráfego
especificamente associado à nova instalação, assim como as emissões sonoras dos
equipamentos a instalar. Com base nessa modelação, foi avaliado o cenário futuro de
operação do projecto.
A avaliação de impactes foi realizada sob as duas perspectivas consideradas no
Regulamento Geral do Ruído, nomeadamente o critério de exposição e o critério de
incomodidade. Foi ainda avaliado o cumprimento da Regra de Boa Prática (RBP)
indicada na alínea b) do ponto 2.3 da Nota Técnica para Avaliação do Descritor Ruído
em AIA, da Agência Portuguesa do Ambiente de Junho de 2010.
Assim, recorrendo a modelação, foram estimadas as contribuições sonoras associadas à
nova unidade.
Para efeitos da avaliação do cumprimento dos limites legais aplicáveis ao critério de
exposição, estas contribuições são energeticamente somadas aos níveis sonoros actuais
já existentes no local (ruído residual) e aferidas face aos respectivos limites legais.
(Equação 1)

Relativamente ao critério de incomodidade, de acordo com o estabelecido nos artigos
13.º e 19.º do RGR, o mesmo é aplicável apenas à componente de operação dos
equipamentos da instalação, não sendo incluída a contribuição do tráfego rodoviário na
avaliação.
Nesse sentido, é efectuada uma comparação do ruído ambiental futuro, unicamente na
componente associada aos equipamentos, com o respectivo ruído residual.
Para esse efeito, recorrendo a modelação, foram estimadas as contribuições sonoras dos
equipamentos associados à unidade a instalar.

Estudo de Impacte Ambiental do Projecto Smooth - Aditamento - Anexo 4
IV-1

O ruído particular futuro dos equipamentos foi energeticamente somado ao valor de
ruído residual, indicado na caracterização da situação de referência, obtendo-se o valor
de ruído ambiental futuro para a instalação, na componente associada aos equipamentos.
(Equação 2)

O valor obtido foi comparado com o ruído residual, efectuando-se assim uma estimativa
para os incrementos de ruído introduzidos pela futura instalação, face ao ruído préexistente (residual), comparando-se os mesmos com os respectivos limites legais
associados ao critério de incomodidade.
Conforme indicado, o critério de incomodidade é assim avaliado apenas para a
componente de equipamentos associados à instalação, não se considerando a
contribuição do tráfego rodoviário (ligeiros + pesados) também associado à operação da
unidade.
A perturbação introduzida por esta componente de tráfego rodoviário foi aferida face à
Regra de Boa Prática (RBP) indicada na alínea b) do ponto 2.3 da Nota Técnica para
Avaliação do Descritor Ruído em AIA, da Agência Portuguesa do Ambiente de Junho
de 2010:
“No caso das infra-estruturas de transporte, para além do critério de exposição
máxima legalmente estabelecido, na avaliação de impactes do descritor Ruído deve
ainda ser tida em consideração a seguinte regra de boa prática (RBP):
- os valores resultantes após a implementação do projecto, em termos de Ld, Le ou Ln
, não podem ultrapassar 15 dB(A) relativamente aos da situação de referência; esta
regra só se aplica quando os valores resultantes são superiores a 45 dB(A).
Lresultante -Lsit refª ≤ 15 dB(A) e Lresultante > 45 dB(A)”
Para efeitos da avaliação da RBP relativa ao tráfego rodoviário, procedeu-se à soma
energética do ruído particular futuro do tráfego rodoviário associado à instalação com o
valor de ruído residual, indicado na caracterização da situação de referência, obtendo-se
o valor de ruído ambiental futuro para a instalação, na componente associada ao tráfego
rodoviário:
(Equação 3)

O valor obtido foi comparado com o ruído residual, efectuando-se assim uma estimativa
para os incrementos de ruído introduzidos pelo tráfego rodoviário associado à futura
instalação, face ao ruído pré-existente (residual), comparando-se os mesmos com a
respectiva Regra de Boa Prática (RBP).
2.

FASE DE CONSTRUÇÃO
Na fase de construção, os impactes induzidos no ambiente sonoro local serão
essencialmente devidos aos trabalhos de construção civil, mas também devido ao
aumento de tráfego automóvel, principalmente de pesados, associado ao transporte de
pessoas, equipamentos e materiais para o local.
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É importante notar que nem todas as operações de construção utilizarão em
permanência equipamentos e máquinas ruidosas. Consequentemente, as actividades
ruidosas apenas ocorrerão numa fracção do tempo total de construção.
Em termos de propagação sonora, e com o objectivo de realizar uma estimativa dos
níveis de ruído em fase de construção, é de referir que as ondas sonoras geradas pelas
operações de construção normalmente são descritas como sendo de geometria
semiesférica. Assim, considerando dois tipos de fonte sonora, pontual e em linha, em
que a propagação das ondas sonoras ocorre de modo semiesférico ou semicilíndrico,
respectivamente, sendo r o raio da esfera ou da base do cilindro, a propagação do ruído
poderá ser descrita de acordo com as expressões indicadas a seguir.
Para fonte pontual:

 r2 
Nível Sonoro1 − Nível Sonoro 2 = 20 log  dB (Equação 4)
 r1 
Para fonte linear:
 r2 
Nível Sonoro1 − Nível Sonoro 2 = 10 log  dB (Equação 5)
 r1 
Significa isto que, por exemplo, aumentando para o dobro a distância à fonte sonora, o
nível de pressão sonora diminui 6 dB(A) para fontes pontuais e 3 dB(A) para fontes
lineares. Esta aproximação é uma forma simples de estimar os níveis de ruído em fase
de construção.
Os níveis sonoros LAeq estimados para algumas operações e equipamentos de construção
encontram-se indicados no Quadro 1. Em função dos equipamentos específicos a
utilizar, deve considerar-se uma estimativa mais rigorosa nos casos em que, nos termos
do Artigo 15.º do Decreto-Lei n.º 9/2007, de 17 de Janeiro, seja necessário o recurso a
licença especial de ruído por período superior a 30 dias.
Quadro 1 – Níveis sonoros estimados (LAeq) para algumas operações e
equipamentos de construção
Parâmetros
Terraplenagens
Martelo pneumático
Escavadora giratória de lagartas
Betoneiras e equivalentes
Cilindro betuminoso
Cilindro betuminoso vibratório

≤ 50 m
72-75
80-84
63
73-81
70-75
80

LAeq [dB(A)]
100 m
62-65
66-70
58
67-75
56-61
66

500 m
46
50-54
48
57-65
45-48
50

Os valores anteriores referem-se à propagação em espaço livre (em linha de vista).
Desta forma, terão que ser ainda considerados e adicionados ao decaimento da energia
sonora efeitos atenuantes, como sejam, a velocidade e direcção do vento e a presença de
barreiras naturais (árvores, tipologia do terreno, entre outras).
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No presente enquadramento legal, não se encontram definidos limites de incomodidade
para actividades ruidosas temporárias, como é o caso das realizadas na fase de construção.
Relativamente aos limites de exposição para actividades sujeitas a licença especial de ruído
com duração superior a 1 mês, encontram-se definidos, segundo o ponto 5 do Artigo 15.º do
Decreto-lei n.º 9/2007, limites legais de exposição apenas para os períodos Entardecer e
Nocturno, nomeadamente 60 dB(A) e 55 dB(A), respectivamente.
Assim, no que se refere ao descritor Ambiente Sonoro, para a fase de construção,
apenas existirá a possibilidade de incumprimento dos limites legais actuais, caso as
actividades decorram nos Períodos Entardecer ou Nocturno.
Analisando os locais monitorizados, verifica-se que o ponto P2 se situa relativamente
próximo da áreas de implantação do projecto (cerca de 60 m do limite dos futuros
edifícios), pelo que, em função do volume de actividades construtivas realizadas, e caso
se efectuem trabalhos nos períodos entardecer e nocturno, poderão encontrar-se em
situação de desconformidade.
Relativamente aos Pontos P1 e P3, o mesmo localiza-se a cerca de 160 m e 200 m,
respectivamente, da área de implantação do projecto, podendo igualmente, ainda que
pontualmente, ficar expostos a níveis sonoros desconformes nos períodos entardecer e
nocturno.
Relativamente ao Ponto P4, o mesmo situa-se a uma maior distância do local de
actividades (cerca de 260 m), sendo que existem diversos obstáculos à propagação
sonora entre a futura zona de actividades e o receptor, pelo que não é expectável a
ocorrência de situações de desconformidade sonora.
Tendo em conta as previsões de ruído a gerar durante as actividades da fase de
construção, o impacte será negativo, moderado, de ocorrência provável, com duração
temporária, sendo reversível, e abrangendo uma área de influência local.
3.

FASE DE EXPLORAÇÃO

3.1

Elementos de Base
No que diz respeito à fase de laboração, consideram-se para o presente estudo os níveis
sonoros já existentes, identificados na caracterização de situação de referência, os quais
serão agregados energeticamente às emissões geradas pelo futuro projecto,
nomeadamente pelo funcionamento dos seus equipamentos, mas também as emissões
sonoras relativas ao incremento de tráfego.
Consideraram-se ainda as medidas de minimização previstas no projecto,
nomeadamente no que se refere ao revestimento das paredes e cobertura dos edifícios da
unidade industrial, sendo assumido um índice de redução acústica mínimo de 25 dB.
Os dados referentes às emissões sonoras dos equipamentos associados à unidade,
considerados na modelação, estão indicados nos Quadros 2 e 3.
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No Quadro 4 está indicado o tráfego que será gerado pelo projecto na fase de laboração.
O aumento de tráfego ocorrerá na via de acesso à instalação, nomeadamente a (ex)EN109, em ambos os sentidos. Não sendo possível balizar a utilização exacta que irá
ocorrer no futuro, nomeadamente a distribuição deste incremento de tráfego pelas vias
locais, foi assumida uma partição a 50% para cada sentido, uma vez que existem
acessos à A25 em ambos.
Quadro 2 – Níveis de pressão sonora (LPA) das fontes de ruído do projecto

-

N.º
Equipamentos
Armazenagem e Desfibração de Pasta
Desfibradores
4
No interior
Transportadores
4
Preparação de Pasta e Máquina de Papel 1
Bombas e agitadores de tinões
4+4
Refinadores
3
Fan Pumps
2
Desfibrador
1
Preparação de aditivos
Máquina de papel
1
Bobinadora
1
No interior
Caldeira de vapor
1
Escritórios
Sala de controlo
Sala do turboventilador
1
Máquina de papel
1
Bobinadora
1
3
Ventiladores
Sala de AVAC
Tubagem de exaustão
No exterior
1
Preparação de Pasta e Máquina de Papel 2
Bombas e agitadores de tinões
4+4
Refinadores
3
Fan Pumps
2
Desfibrador
1
Preparação de aditivos
Máquina de papel
1
Bobinadora
1
No interior
Caldeira de vapor
1
Escritórios
Sala de controlo
Sala do turboventilador
1
Máquina de papel
1
Bobinadora
1
3
Ventiladores
Sala de AVAC
Tubagem de exaustão
No exterior
1
Armazém de Bobinas (Rolos)
Armazenagem de bobinas
No interior
Unidade de Transformação
Máquinas de guardanapos
2
No interior
Máquinas de rolos
3
Máquinas de embalagem
3
Armazém de Produto Acabado
Armazenagem de paletes
No interior
Transporte de produto acabado
-

-

Cais de carga de produto acabado

Local/Piso

Piso térreo

Piso térreo

Piso da máquina
Piso
Intermédio
Cobertura

Piso térreo

Piso da máquina
Piso
Intermédio
Cobertura
-

Equipamento/operação

Localização

No exterior

-

LPA
[dB(A)]

Regime de
funcionamento

82
80

Intermitente

92,7
97,8
97
90
85
90
84-86
86
50
50
106*
87 -100
86 - 88
88-90
86
85**
92,7
97,8
97
90
85
90
84-86
86
50
50
106*
87 -100
86 - 88
88-90
86
85**

Contínuo
Intermitente

Contínuo

Intermitente
Contínuo

Contínuo
Intermitente

Contínuo

Intermitente
Contínuo

72

Intermitente

76-78
82-88
78

Contínuo

70
77

Intermitente

74

Intermitente
(período diurno)

* Sala com protecção acústica (atenuação de 30 dB(A); ** Tubagem de exaustão com silenciador
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Quadro 3 – Elementos construtivos dos edifícios
Edifício
Máquinas de Papel
Armazém de Bobinas (Rolos)
Transformação
Armazém de Produto Acabado
Armazenagem e Desfibração de Pasta

Paredes
Blocos duplos de betão até meia
altura e painéis sandwich em chapa
de aço com isolamento em lã mineral
Idem
Idem
Idem
Idem

Cobertura
Painéis sandwich em chapa de
aço com isolamento em lã
mineral
Idem
Idem
Idem
Idem

Quadro 4 – Aumento de tráfego na fase unidade em pleno
Diurno

Entardecer

Nocturno

Ligeiros

Tráfego diário associado à
operação do projecto
(veículos/dia)
41

70%

15%

15%

Pesados

44

87%

13%

0%

Tipo de veículos

Distribuição por período

A previsão dos índices sonoros na fase de laboração do projecto foi efectuada com
recurso a um software de mapeamento acústico, sendo realizada a modelação do
projecto e receptores envolventes, bem como as vias de acesso.
A modelação foi efectuada com recurso ao Software de Mapeamento de Ruído
Predictor Type 7810, versão 6.2, da Brüel & Kjær, tendo como base o algoritmo de
cálculo da NP 4361-2:2001, baseada na ISO 9613-2 (ISO 9613.1/2), para fontes
industriais e o algoritmo de cálculo da Norma Francesa XPS 31-133 para o ruído
associado ao incremento de tráfego.
Para criação do modelo digital de terreno, foram utilizados os elementos cartográficos
disponibilizados no portal da Câmara Municipal de Aveiro, nomeadamente os
associados ao sistema municipal de informação geográfica, bem como os elementos de
projecto da instalação. A malha de cálculo seleccionada teve um espaçamento de
10x10 m.
Para efeitos da avaliação dos índices sonoros estimados, foram considerados os mesmos
receptores indicados na caracterização da situação de referência, nomeadamente os
pontos P1, P2, P3 e P4.
Tendo em conta as simulações efectuadas, foram obtidos os resultados apresentados no
Quadro 5.
O ruído particular final considera, através da seguinte equação, a soma energética do
ruído particular associado aos equipamentos e do ruído particular associado ao
incremento de tráfego:
(Equação 8.9)
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Quadro 5 – Níveis sonoros estimados para a fase de laboração do projecto
Indicadores
Equipamentos
(a)
LRuído Particular do projecto
Obtido por simulação

Tráfego rodoviário
(b)
Total do projecto
(c = a Φ b)
(Equação 6)

3.2

Diurno
Entardecer
Nocturno
DEN
Diurno
Entardecer
Nocturno
DEN
Diurno
Entardecer
Nocturno
DEN

Receptores sensíveis
P1
P2
P3
P4
35
33
30
25
33
32
30
25
17
32
30
25
35
39
37
31
44
33
----42
31
----28
------44
32
----44
36
30
25
43
35
30
25
29
32
30
25
44
39
37
31

Avaliação do Critério de Exposição
Tendo por base os resultados obtidos por simulação para as emissões sonoras futuras
associadas ao projecto, foi desenvolvida a avaliação do critério de exposição, conforme
apresentado no Quadro 6.
Quadro 6 – Avaliação do critério de exposição – Situação Futura
Indicadores
LRuído residual
(d)
L Ruído Ambiente, Sit.Fut.
(e = c Φ d)
(Equação 1)
Conformidade com RGR

Ld
Le
Ln
Lden
Ld
Le
Ln
Lden
Ln ≤53 dB(A)
Lden ≤ 63 dB(A)

P1
52
52
51
58
53
53
51
58
;
;

Receptores sensíveis
P2
P3
P4
56
61
60
55
53
53
52
52
52
59
61
61
56
61
60
55
53
53
52
52
52
59
61
61
;
;
;
;
;
;

Legenda:
; - em conformidade com a legislação vigente
: - em inconformidade com a legislação vigente

Relativamente ao critério de exposição, prevê-se o cumprimento, nos 4 pontos
avaliados, dos limites definidos no artigo 11.º do RGR para zonas não classificadas,
nomeadamente 63 dB(A) para o Lden e 53 dB(A) para o Ln,
3.3

Avaliação do Critério de Incomodidade
Relativamente à avaliação do critério de incomodidade, de acordo com o estabelecido
nos artigos 13.º e 19.º do RGR, o mesmo é aplicável apenas à componente de operação
dos equipamentos da instalação, não sendo assim incluída a contribuição do tráfego
rodoviário na avaliação.
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Foi assim obtida uma estimativa para o valor de ruído ambiental futuro, unicamente na
componente associada a equipamentos, conforme apresentado no Quadro 7.
Quadro 7 – Níveis sonoros estimados, na componente de equipamentos,
para a fase de laboração do projecto
Indicadores
LRuído Particular, Equipamentos, Futuro
(a)

LRuído Residual
(d)

LRuído Ambiental, Equipamentos, Futuro
(f = a Φ d) (Equação 2)

P1
Diurno
Entardecer
Nocturno
DEN
Diurno
Entardecer
Nocturno
DEN
Diurno
Entardecer
Nocturno
DEN

35
33
17
35
52
52
51
58
52
52
51
58

32
32
32
39
56
55
52
59
56
55
52
59

Receptores sensíveis
P2
P3
30
30
30
37
61
53
52
61
61
53
52
61

P4
25
25
25
31
60
53
52
61
60
53
52
61

A respectiva avaliação do critério de incomodidade, realizada com base nestes dados, é
sintetizada no Quadro 8.
Quadro 8 – Avaliação do critério de incomodidade
Indicadores
Ld, Ruído Ambiental, Equipamentos, Futuro
Ld, Ruído Residual.
Diferencial – Período Diurno (∆1d)
Le, Ruído Ambiental, Equipamentos, Futuro
Le, Ruído Residual
Diferencial – Período Entardecer (∆1e)
Ln, Ruído Ambiental, Equipamentos, Futuro
Ln, Ruído Residual
Diferencial – Período Nocturno (∆1n)
Diurno: ∆1d ≤ 5
Conformidade com RGR –
Entardecer
∆1e ≤ 4
Critério de Incomodidade
Nocturno ∆1n ≤ 3

P1
52
52
0
52
52
0
51
51
0
;
;
;

Receptores sensíveis
P2
P3
P4
56
61
60
56
61
60
0
0
0
55
53
53
55
53
53
0
0
0
52
52
52
52
52
52
0
0
0
;
;
;
;
;
;
;
;
;

Legenda:
; - em conformidade com a legislação vigente
: - em inconformidade com a legislação vigente

De acordo com a estimativa obtida para os níveis sonoros na envolvente da futura
unidade industrial, nomeadamente resultantes dos equipamentos a instalar, é esperado o
cumprimento dos valores limites aplicáveis ao critério de incomodidade em todos os
períodos e pontos avaliados, não sendo previsto qualquer incremento do nível sonoro
em resultado da operação dos equipamentos.
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3.4

Avaliação da Regra de Boa Prática (RBP)
Para efeitos da avaliação do impacte do tráfego rodoviário, associado à operação da
instalação, foi considerada a Regra de Boa Prática (RBP) definida na nota técnica para
avaliação do descritor ruído em AIA.
Para esse efeito, foi obtida uma estimativa para o valor de ruído ambiental futuro,
unicamente na componente associada a tráfego rodoviário, conforme apresentado no
Quadro 9.
Quadro 9 – Níveis sonoros estimados, na componente de tráfego rodoviário,
para a fase de laboração
Indicadores
LRuído Particular, Tráfego, Futuro
(b)

LRuído Residual
(d)

LRuído Ambiental, Tráfego, Futuro
(g= b Φ d) (Equação 8.6)

Diurno
Entardecer
Nocturno
DEN
Diurno
Entardecer
Nocturno
DEN
Diurno
Entardecer
Nocturno
DEN

P1
44
42
28
44
52
52
51
58
53
53
51
58

Receptores sensíveis
P2
P3
33
--31
------32
--56
61
55
53
52
52
59
61
56
61
55
53
52
52
59
61

P4
--------60
53
52
61
60
53
52
61

A avaliação da RBP, realizada com base nestes dados, é sintetizada no Quadro 10, seguinte.
Quadro 10 – Avaliação da RBP – Infra-estruturas de transporte
Indicadores
Ld, Ruído Ambiental, Tráfego, Futuro
Ld, Ruído Residual.
Diferencial RBP – Período Diurno (∆2d)
Le, Ruído Ambiental, Tráfego, Futuro
Le, Ruído Residual
Diferencial RBP – Período Entardecer (∆2e)
Ln, Ruído Ambiental, Tráfego, Futuro
Ln, Ruído Residual
Diferencial RBP – Período Nocturno (∆2n)
Diurno: ∆2d ≤ 15
Conformidade com a RBP –
Entardecer ∆2e ≤ 15
Infra-estruturas de transporte
Nocturno ∆2n ≤ 15

P1
53
52
1
53
52
0
51
51
0
;
;
;

Receptores sensíveis
P2
P3
56
61
56
61
0
0
55
53
55
53
0
0
52
52
52
52
0
0
;
;
;
;
;
;

P4
60
60
0
53
53
0
52
52
0
;
;
;

Legenda:
; - em conformidade com a legislação vigente
: - em inconformidade com a legislação vigente
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Pela análise dos dados do Quadro V.18, verifica-se que as emissões sonoras resultantes
do tráfego rodoviário associado à instalação serão desprezáveis face aos valores de
ruído residual existentes, não se prevendo assim qualquer incremento no nível sonoro
devido a esta contribuição. Nesse sentido, é assegurado, em todos os pontos e períodos,
o cumprimento da Regra de Boa Prática definida pela Agência Portuguesa de Ambiente.
3.5

Mapas de Ruído
De forma a permitir uma visualização mais abrangente da modelação realizada e da
dispersão acústica prevista, foram desenvolvidos mapas de ruído da área envolvente ao
projecto para os indicadores Lden e Ln.
Os mapas representam o ruído particular associado à futura instalação, na fase de
laboração, considerando já a contribuição dos equipamentos a instalar e do tráfego
rodoviário associado (Figuras 1 a 5).
Figura 1 – Modelização de terreno de suporte ao cálculo de Modelação acústica

Figura 2 – Mapa de Ruído – Ruído Particular – Indicador Lden

Estudo de Impacte Ambiental do Projecto Smooth - Aditamento - Anexo 4
IV-10

Figura 3 – Mapa de Ruído – Indicador Lden – Sobreposição sobre imagem aérea

Figura 4 – Mapa de Ruído – Ruído Particular - Indicador Ln
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Figura 5 – Mapa de Ruído – Indicador Ln – Sobreposição sobre imagem aérea

4.

SÍNTESE CONCLUSIVA
Tendo em conta as previsões de ruído realizadas, considera-se que na fase de construção
o impacte será negativo, com duração temporária e de abrangência local. Na fase de
exploração, o impacte será negativo, pouco significativo, com duração permanente,
sendo reversível, e abrangendo uma área de influência local.
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Anexo 5
Reavaliação dos Impactes na Paisagem

Portucel Soporcel Tissue, SA
Estudo de Impacte Ambiental do Projecto Smooth - Aditamento

1.

CONSIDERAÇÕES INTRODUTÓRIAS
A introdução de novos elementos na paisagem implica alterações na estrutura da
mesma, de maior ou menor magnitude, consoante a capacidade da paisagem em
absorver as intrusões visuais. Essa capacidade manifesta-se em função da existência, ou
não, de barreiras físicas capazes de limitar o impacte visual da infra-estrutura, pela
dimensão e pela importância visual das alterações previstas.
Na fase de construção, a instalação de estaleiro, a desmatação, a desarborização, as
terraplenagens e a construção dos edifícios originarão alterações visuais temporárias.
Na fase de exploração, a instalação de uma fábrica desta dimensão no território
introduzirá uma intrusão visual, cuja severidade dependerá das características da zona e
das medidas de minimização adoptadas, nomeadamente a implementação de um
Projecto de Integração Paisagística.
Para a identificação e avaliação dos impactes gerados pela construção da fábrica
utilizaram-se três critérios complementares descritos a seguir:
•

Acções geradas pela construção do projecto, onde se avalia a interferência que
o projecto terá sobre a paisagem, sintetizada pela análise da significância dos
impactes na fase de construção, que se irão reflectir na qualidade, absorção e
sensibilidade visual da paisagem, onde se localiza o projecto.
A significância do impacte é obtida pela conjunção das características de
implantação do projecto, magnitude do impacte e sensibilidade paisagística. Para a
avaliação da magnitude dos impactes resultantes da construção da infra-estrutura,
estabeleceu-se uma escala de qualificação (Baixa, Média e Elevada) para cada
tipologia da obra. Teve-se ainda em conta a afectação directa ou indirecta dos
seguintes aspectos:
Área de construção/implantação e cércea máxima dos edifícios;
Estruturas complementares à fábrica (Linha de Média Tensão);
Tipologia de materiais a utilizar na construção/revestimento exterior;
Alteração da morfologia do solo por movimentação de terras (aterros, escavações
e terraplenagens);
Alteração significativa do uso do solo;
Compactação e erosão do solo;
Áreas de apoio à obra (estaleiro e circulação de maquinas);
Depósito e empréstimo de materiais;
Desmatação (fragmentação das comunidades, quantidade/valor do coberto vegetal);
Interferência com a rede hidrográfica, alteração/afectação;
Afectação de valores culturais, naturais e presença humana.
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•

Afectação da paisagem, ou seja, impactes visuais directamente relacionados com
a alteração do valor cénico da paisagem, decorrentes da implantação do projecto,
nomeadamente:
− Perturbação visual associada à implantação de estaleiro, áreas e acessos de apoio

à obra;
− Extensão da bacia visual, designadamente a distância e tipo de observadores
potencialmente afectados, assim como a quantificação da área das classes de
qualidade visual e sensibilidade visual da paisagem.
•

Impactes na paisagem na fase de exploração, que deverão ter em consideração
o projecto de integração paisagística previsto para a área afectada directamente
pelo projecto e ainda:
− Ocupação definitiva dos solos;
− Introdução de novas comunidades florísticas;
− Complexidade do espaço intervencionado;
− Acções de manutenção dos espaços verdes;
− Presença de elementos construídos.

Os factores que permitem caracterizar os impactes ambientais são os seguintes:

2.

•

Magnitude – reporta à intensidade ou extensão da afectação, medida através de
indicadores tais como a dimensão da área afectada;

•

Significância – traduz a importância ecológica ou social do recurso ou meio
afectado, medida através de critérios fundamentados e objectivos (reversibilidade
das alterações, duração do impacte e probabilidade de ocorrência do efeito). A
avaliação da significância do impacte visual na paisagem faz-se assim pelo
cruzamento da sensibilidade da paisagem com a magnitude do impacte.

O PROJECTO NA PAISAGEM
A unidade industrial da Portucel Soporcel Tissue (PST) vai localizar-se na periferia da
Sub-unidade de Paisagem SUP4 – Área industrial de Taboeira e de Cacia.
O Projecto irá localizar-se na zona Nascente da freguesia de Cacia, concelho de Aveiro,
sendo limitada a Norte pela unidade industrial da Celcacia, a Nascente pela via de acesso a
esta instalação, a Sul pela EN109 e a Poente por terrenos agrícolas e pela área urbana de
Cacia.
A nova unidade industrial será implantada num polígono de 14,5 ha, sendo constituída por
4 edifícios: edifício das máquinas de papel com 12 300 m² de implantação e cércea máxima
de 22 metros, o armazém de bobinas com 6 000 m² de implantação e cércea máxima de
19 metros, o edifício de transformação com uma área de implantação de 13 200 m² e cércea
máxima de 8,7 metros, e o armazém de produto acabado com uma área de implantação de
5 200 m² e cércea máxima de 37 metros. Foi considerado ainda um parque de pesados a
Sul e arruamentos interiores a interligar o conjunto edificado. A área restante, cerca de
85 660 m², é destinada a zonas verdes.
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A área de implantação do projecto apresenta morfologia aplanada, estando parte do
terreno a ser usado como parque de armazenagem de madeira e estacionamento de
viaturas. No limite Oeste regista-se a utilização agrícola dos solos.
Do ponto de vista da análise visual da paisagem, 80% possui uma qualidade visual
baixa, correspondendo à área utilizada como armazenagem de madeira, o restante 20% é
de qualidade visual média. A capacidade de absorção visual é baixa na totalidade da
área de implantação do projecto. Pela conjugação dos factores anteriores, a
sensibilidade visual é na sua maioria média (80%) e elevada (20%).
Figura 1 – Capacidade de absorção visual, qualidade visual e sensibilidade visual

3.

AVALIAÇÃO DE IMPACTES
A avaliação dos impactes é feita com base nas características do projecto no sítio de
implantação e da sua envolvente. A futura instalação industrial localiza-se numa
unidade com menor qualidade de paisagem, cujo padrão de utilização do solo é uma
matriz industrial, sendo baixa em termos de capacidade de absorção visual, face à
introdução de novos elementos.

3.1

Fase de Construção
Nesta fase foram considerados os impactes com carácter temporário, resultantes dos
diferentes trabalhos previstos para a construção do projecto.
A desorganização visual e funcional gerada pela presença de elementos exógenos, sejam as
áreas de estaleiro, os depósitos de materiais, a abertura de acessos, ou a movimentação de
maquinaria e pessoas afectas à obra, são considerados factores perturbadores e de
desqualificação da paisagem, pelo que se traduzem num impacte negativo, temporário
(apesar de permanente durante todo o período de obra), de magnitude e significância
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dependentes do período de duração dos diferentes tipos de trabalhos e da proximidade a
receptores sensíveis. A esta desorganização associa-se, normalmente, a quebra da
continuidade actual da paisagem e a diminuição da visibilidade provocada pelo aumento
dos níveis de poeiras.
A destruição do coberto vegetal traduz-se sempre numa acção de desvalorização
paisagística, para além de ecológica. A visualização do solo decapado surge como
imagem de descontinuidade paisagística, assumindo maior significado quanto se está
em presença de espaços abertos.
As alterações morfológicas do terreno, através dos aterros e escavações, não terão
significado, uma vez que o terreno é bastante plano e para o projecto em questão não
carece de modelações especiais.
Os edifícios da nova fábrica, principalmente os de maior volumetria, serão os mais
visíveis. Estas construções não alteram a leitura da paisagem local, uma vez que se
inserem numa zona de paisagem industrial, sendo o seu impacte, embora negativo,
pouco significativo.
No Quadro 1 indicam-se os impactes na paisagem durante a fase de construção.
O resultado final das acções da fase de construção do projecto será, expectavelmente,
negativo, de média a elevada magnitude e significância, devido ao facto da maioria dos
impactes gerados serem perceptíveis em grande parte da área de estudo e a zona de
implantação do projecto ser de média sensibilidade paisagística.
Os impactes visuais na paisagem (afectação da paisagem), directamente relacionados
com a alteração do valor cénico da mesma, decorrente da perturbação visual associada à
implantação do estaleiro, áreas e acessos de apoio à obra e da construção dos elementos
que compõem o projecto, serão tanto maiores, quanto maior a extensão da bacia visual,
a distância e tipo de observadores potencialmente afectados.
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Quadro 1 – Impactes na paisagem. Fase de construção
Impacte/Acção
Desorganização visual e funcional pela presença de elementos
exógenos
Alteração significativa do uso do solo
Desmatação (fragmentação das comunidades,
quantidade/valor do coberto vegetal)
Alteração da morfologia do solo por movimentação de
terras (aterros, escavações e terraplenagens)

Alterações Estruturais

Compactação e erosão do solo

Áreas de apoio à obra (estaleiro e circulação de
máquinas)
Depósito e empréstimo de materiais

Área de construção/implantação e cércea máxima dos
edifícios

Tipologia de materiais a utilizar na construção e
revestimento exterior
Interferência com a rede hidrográfica
(alteração/afectação)
Alteração do traçado da LMT

Afectação de valores culturais, naturais e presença
humana

A recuperação e integração paisagística da área afectada permite
compatibilizar visualmente as novas infra-estruturas com o meio em
que se inserem e encobrir, parcialmente, as infra-estruturas que
originam maior contraste na bacia visual

Descrição
Aumento do tráfego de trabalhadores e veículos pesados, quer no interior quer no
exterior, durante o período previsto de obra
A área ocupada pela fábrica localiza-se numa zona industrial, não existindo assim
uma alteração no uso do solo. Excepção para os terrenos limítrofes a Oeste que estão
a ser utilizados para práticas agrícolas
Estas acções terão como consequência a eliminação do estrato arbóreo, arbustivo e
herbáceo, ficando o solo desnudado e, portanto, mais pobre em termos visuais.
Ocorrerá essencialmente nas zonas de construção
As acções decorrentes do movimento de terras não têm impactes significativos, dado
o terreno ser bastante plano. Apenas será executada uma terraplenagem com
aproveitamento de terra vegetal para posterior utilização no projecto de recuperação
paisagística
Com a construção da fábrica prevê-se a compactação e posterior impermeabilização
de 70 653 m², o equivalente a 48% do total da parcela. Com áreas impermeabilizadas
tão grandes, será de esperar alterações no escoamento superficial de água das chuvas
no terreno.
A ocupação do espaço pelas infra-estruturas de obra, para além da introdução de
elementos estranhos ao ambiente tradicional, provocará uma impressão de
degradação e desorganização visual, característica do ambiente de obra
Estas acções ocorrem em áreas próximas da construção e do estaleiro
Construção de edifícios de grande volumetria. Embora não se verifique grande
alteração da estrutura visual, nem o contraste de leitura, volumétrica e cromática da
paisagem, pois estes são construídos numa zona adjacente com edifícios similares, as
novas construções não ultrapassando em altura as existentes
Construção de novos edifícios com grandes áreas de implantação, resultando num
aumento das áreas impermeabilizadas e redução do espaço aberto
Os edifícios serão revestidos por chapa de aço. O seu aspecto será semelhante aos
existentes na envolvente
A construção dos arruamentos interiores, que obriga ao entubamento de um troço de
237 m da linha de água
A LMT existente tem de ser movida para Sul, de forma a possibilitar a construção dos
novos edifícios. São implantados 6 postes metálicos e 1810 m de percurso de cabos
A localização do polígono industrial está próxima de zonas habitadas a Oeste na Rua
da Agra e Rua de José Estevão. Os edifícios das máquinas de papel, armazém de
bobinas e transformação estão a cerca de 80 m das moradias existentes
A localização do polígono industrial está muito próxima da zona habitada a Sul, um
conjunto de 6 moradias, junto à EN109. Embora as moradias estejam muito próximas
do polígono da fábrica, os edifícios e armazéns estão bastante afastados, a estrutura
mais próxima é o parque de pesados e o novo troço da LMT, cujos postes estão muito
próximos das residências
O projecto prevê um total de 61% (85 660 m³) de áreas verdes tratadas. Dos quais
22 348 m³ serão espaços verdes regados
Criação de uma faixa (arbóreo arbustiva) periférica, localizada a Oeste, que minimiza
o impacte visual das construções e parque de pesados
Reforço do efeito barreira com o incremento de vegetação nas zonas mais afectadas
pela construção (núcleo de moradias a Sul e as moradias na Rua da Agra e Rua de
José Estêvão)

Componente do Projecto
Todas

Avaliação do Impacte
Negativo, certo, directo, temporário, reversível, de
magnitude e significado elevados

Todas

Negativo, certo, directo, permanente, irreversível, de
magnitude e significado médios

Edifícios, área de estaleiro, arruamentos,
parque de pesados e faixa perimetral

Negativo, certo, directo, permanente, irreversível, de
magnitude e significado reduzidos

Edifícios, arruamentos,
parque de pesados

Negativo, certo, directo, permanente, irreversível, de
magnitude e significado reduzidos

Edifícios, arruamentos,
parque de pesados

Negativo, certo, directo, permanente, irreversível, de
magnitude e significado elevados

Todas

Negativo, certo, directo, temporário, reversível, de
magnitude e significado reduzidos

Terrenos adjacentes ao estaleiro

Edifícios

Edifícios
Arruamentos interiores
LMT

Negativo, certo, directo, permanente, irreversível, de
magnitude e significado médios
Negativo, certo, directo, permanente, irreversível, de
magnitude e significado médios a elevados
Negativo, certo, directo, temporário, de magnitude e
significado reduzidos
Negativo, certo, directo, permanente, irreversível, de
magnitude e significado elevados
Negativo, certo, directo, permanente, irreversível, de
magnitude e significado médios

Edifícios

Negativo, certo, directo, permanente, irreversível, de
magnitude e significado médios

Parque de pesados

Negativo, certo, directo, permanente, irreversível, de
magnitude e significado elevados

Zonas Verdes

Positivo, directo, de magnitude e significado elevados
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Quadro 2 – Intercepção da bacia visual com
a qualidade visual da paisagem
Qualidade Visual

3.2

BV1 - Bacia Visual do projecto
(ha)

%

Elevada

1 627

35

Média

1 860

40

Baixa

1 164

25

Área total da Bacia

4 651

Fase de Exploração
Na fase de exploração, os principais impactes negativos originados na fase de construção
assumirão um carácter definitivo.
A implantação do edificado e o aumento das áreas impermeabilizadas alteram a estrutura
visual e originam um contraste de leitura, volumétrica e cromática, provocando uma
alteração visual definitiva na paisagem. Contudo, o projecto está localizado numa zona de
baixa visibilidade e a paisagem local ajuda a absorver as novas construções. Para além
disso, é possível a integração e ocultação de algumas zonas edificadas, através da
implementação do Projecto de Integração Paisagístico (PIP), que terá como principal função
a redução da escala aparente e a geometria da estrutura, considerando-se assim que parte
dos impactes negativos será minimizável.
No entanto, a eficácia das medidas de recuperação e integração paisagística da unidade
industrial com vista à minimização dos impactes originados pelas acções de construção,
nomeadamente, as acções de revestimento vegetativo a englobar no PIP, estão
dependentes, durante a fase de exploração, da manutenção e desenvolvimento
adequados do material vegetal.
O Plano de Integração Paisagística reflecte as principais opções adoptadas, nomeadamente:
•

Garantir o tratamento das zonas de protecção e enquadramento da nova estrutura
industrial, designadamente pela criação de um corredor verde homogéneo ao
longo da área frontal das instalações da fábrica. Está previsto no Plano de
Pormenor de PZIC a criação de uma estrutura viária uniforme ao longo da faixa
Poente da zona industrial, reabilitando os traçados já existentes na zona Sul, com
as mesmas características do perfil a implementar ao longo de um novo eixo
viário (Avenida Urbana a Nascente de Cacia), pelo que o corredor verde será
instalado em terreno privado confinante com o arruamento previsto no PP PZIC;

•

Garantir o tratamento dos espaços livres não impermeabilizados, em especial a
faixa de protecção entre a edificação;

•

Minimizar os efeitos decorrentes da função industrial, nomeadamente na zona
localizada a Sudoeste do projecto, onde existe um conjunto habitacional;

•

Reforço da galeria ripícola na zona adjacente ao troço da linha de água a entubar.
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Com a execução e implementação do PIP pretende-se atingir objectivos de ordem
estética, funcional, ecológica e económica.
Dentro dos objectivos estéticos, pretende-se integrar os novos elementos construídos na
paisagem envolvente, garantindo relações de continuidade e enquadramento com a
mesma, nomeadamente recuperando as zonas que forem afectadas pela obra e que
ficarem sem revestimento, e criando barreiras verdes, “cortinas” multi-estratificadas e
multi-específicas.
Do ponto de vista funcional, torna-se necessário proteger os terrenos que, no interior da
parcela, não forem ocupados. O desenvolvimento de vegetação herbácea pioneira,
principalmente de gramíneas, permite reduzir a velocidade e energia de transporte da
água, incrementar a sua infiltração e melhorar a estrutura e estabilidade superficial do
solo, tornando mais difícil o arrastamento de partículas do solo.
A constituição de uma estrutura verde, respeitando as características edafo-climáticas da
região, torna-se favorável do ponto de vista ecológico. Utilizando apenas espécies
autóctones, permite actuar na constituição de estruturas de activação biológica,
contribuindo simultaneamente para uma melhor adaptação e menor necessidade de
manutenção.
Com os objectivos económicos, pretende-se atingir o melhor balanço custo/benefício,
com a redução dos custos inerentes à realização da obra e à manutenção da estrutura
proposta, sem prejudicar os objectivos estéticos, ecológicos e funcionais.
A proposta de enquadramento dos novos edifícios da fábrica de papel da PST tem por
objectivo a sua integração com a envolvente, evitando a sua descaracterização, assim
como minimizar os impactes paisagísticos.
Simultaneamente, pretende-se uma melhoria da qualidade estética entre a fábrica e a
futura Avenida Nascente, através da sua componente ecológica e visual, que estará ao
alcance dos utentes, devendo sempre proporcionar conforto visual. O corredor a criar é
uma barreira verde, formada por vegetação multi-estratificada e multi-específica, em
que os arbustos são sempre colocados junto à vedação perimetral da fábrica, as árvores
de grande porte são dispostas naturalmente evitando alinhamentos, sempre que possível,
por forma a conferir um aspecto menos artificial, e o revestimento do solo será um
relvado. Todo o corredor será regado por aspersão, logo é de esperar que a vegetação
terá uma taxa mais elevada, no que diz respeito ao seu desenvolvimento/crescimento.
Na zona mais a Sudoeste, onde se localiza um conjunto de habitações, é tido um
cuidado especial para tentar minimizar os impactes decorrentes da actividade industrial.
Assim, a área de estacionamento adjacente será envolvida por uma barreira visual, e na
zona mais próxima das habitações será reforçada a barreira arbustiva.
Os restantes espaços livres não impermeabilizados, em especial a faixa de protecção
entre os edifícios industriais, serão semeados com um prado de sequeiro.
A linha de água que atravessa a área industrial será parcialmente entubada. Como
minimização, é proposto o reforço da galeria a montante, com a plantação de
exemplares arbóreos, e a criação de um troço de galeria a jusante.
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Anexo 6
Protocolo de Colaboração

Portucel Soporcel Tissue, SA
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Anexo
Peças Desenhadas
- Desenho n.º A900-55463-Aa – Implantação Geral da PST
- Desenho n.º A900-55494-A – Pontos de Entrega
- Desenho n.º A900-55492-A – Acessos e Arruamentos Interiores
- Desenho n.º A900-55493-A – Parques de Rolaria e Biomassa da Celcacia
- Desenho n.º D131-30000-AO – Movimentos de Terras
- Desenho n.º 1 – Análise da Paisagem (Hipsometria, Declives, Ocupação do Solo,
Unidades de Paisagem e Visibilidades)
- Desenho n.º 2 – Análise da Paisagem (Capacidade de Absorção, Qualidade Visual e
Sensibilidade da Paisagem)
- Desenho n.º 2015-06/PIP-04 – Plano de Integração Paisagística (Cortes)
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