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DESCRIÇÃO DAS ACTIVIDADES DA CELCACIA
1.

INTRODUÇÃO
A Fábrica de Cacia do Grupo Portucel Soporcel, actualmente Celcacia, dedica-se à
produção de pasta branqueada de eucalipto pelo processo kraft (ao sulfato), que é
comercializada para utilização no fabrico de papéis especiais, sendo constituída por três
unidades:
•

Fábrica de produção de pasta;

•

Central de cogeração;

•

Aterro de resíduos não perigosos.

Foto 1 – Vista Aérea da Celcacia

A actividade da Celcacia tem a CAE nº 17110 – Fabricação de pasta. Em Abril de 2009
obteve a Licença Ambiental (LA n.º 288/2009), emitida pela Agência Portuguesa do
Ambiente (APA)
Com a implementação de um projecto de optimização nos anos de 2014 e 2015, entretanto
já concretizado, a Celcacia tem actualmente uma capacidade sustentada de produção de
pasta de 353 000 t/ano e uma capacidade nominal licenciada de 365 000 t/ano, de acordo
com o 1.º Aditamento à LA n.º 288/2009, emitido pela APA em Março de 2015.
O projecto de optimização consistiu fundamentalmente na eliminação de estrangulamentos
existentes em alguns dos sectores produtivos, de forma a permitir uma produção sustentada
de 353 000 t/ano, tendo incluído a instalação de um novo forno de cal (FC3), com o
respectivo electrofiltro e chaminé com 61 m de altura e um novo queimador no forno de cal
existente (FC2).
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Assim, com a concretização do projecto de optimização, a Celcacia dá resposta também
ao cumprimento dos valores de emissão associados às Melhores Técnicas Disponíveis
(NEA-MTD), tal como estão definidos na Decisão de Execução da Comissão
2014/687/UE, coincidentes com os valores do novo BREF da Pasta e Papel (P&P).
Em termos de emprego, a Celcacia ocupa actualmente cerca de 220 trabalhadores.
2.

DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE FABRICO E DAS INSTALAÇÕES AUXILIARES
A Celcacia dedica-se à produção de pasta branqueada de eucalipto pelo processo kraft e
funciona em regime de laboração contínuo (3 turnos diários, 7 dias por semana).

2.1

Processo de Fabrico
Na Figura 1 apresenta-se um diagrama simplificado do processo de fabrico.
a) Preparação de madeiras
O processo de fabrico inicia-se com a recepção e tratamento da principal matéria-prima
utilizada, madeira de eucalipto, que chega à fábrica na forma de rolaria com ou sem
casca, sendo armazenada no Parque de Madeiras. Existem duas linhas de destroçamento
(destinadas ao corte da madeira sob a forma de “aparas”), estando a maior equipada com
um sistema de descasque de toros para remoção da casca e seu encaminhamento para a
Caldeira de Biomassa.
As aparas produzidas são transportadas directamente para as linhas de cozimento, ou
alternativamente armazenadas em pilhas de onde são alimentadas às linhas de
cozimento.

Foto 2 – Recepção da Madeira
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Figura 1 – Diagrama do Processo de Fabrico da
Celcacia
Fonte: Celcacia

b) Impregnação e cozimento da madeira
Durante o cozimento das “aparas” de madeira, efectuado em determinadas condições
de pressão e temperatura e com auxílio de produtos químicos (lixívia branca,
constituída por hidróxido e sulfureto de sódio) em digestores (1 contínuo e
4 descontínuos), ocorre a separação da lenhina e das fibras de celulose, através de
reacções que se verificam entre a madeira e a lixívia branca.
Grande parte da lenhina dissolve-se na lixívia de cozimento, enquanto as fibras
celulósicas seguem para a fase de lavagem e crivagem da pasta.
A lixívia do cozimento com lenhina dissolvida, denominada lixívia negra, é enviada
para o processo de recuperação de químicos e energia.

Foto 3 – Digestor Contínuo

c) Lavagem e crivagem da pasta crua
A pasta cozida (também designada por pasta crua) é então sujeita a uma operação de
crivagem para separação de nós (que são reprocessados) e de lavagem para remoção
da lenhina residual que é enviada para o processo de recuperação de químicos e
energia.
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d) Branqueamento e tiragem da pasta
Após o processo de lavagem, a pasta apresenta-se com uma coloração acastanhada,
devido à lenhina residual ainda presente, sendo necessário submetê-la ao processo de
branqueamento para obter o produto final, ou seja, pasta branqueada de eucalipto.
Esta operação decorre por acção de agentes oxidantes, que reagem com a pasta,
designadamente dióxido de cloro, oxigénio e peróxido de hidrogénio, em fases
sequenciais. O dióxido de cloro é produzido na instalação com a utilização de clorato
de sódio, metanol e ácido sulfúrico.
A pasta branqueada, após secagem por drenagem, prensagem e evaporação, é depois
cortada em folhas e enfardada em duas máquinas de tiragem e acabamentos. O
produto final é constituído por unidades compostas por 8 fardos de pasta, tendo cada
fardo o peso aproximado de 250 kg.

Foto 4 – Máquina de Tiragem de Pasta

e) Evaporação da lixívia negra
Destina-se a concentrar a lixívia negra extraída no sistema de cozimento da madeira
e lavagem da pasta. Esta operação é efectuada numa única linha de evaporação,
constituída por 7 efeitos com circulação forçada e recuperação do vapor flash em
contra corrente.
Posteriormente, a lixívia segue para dois concentradores. A caldeira de recuperação é
alimentada a partir do tanque de armazenamento de lixívia negra superconcentrada.
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f) Recuperação de lixívias
Na caldeira de recuperação (CR4) é efectuada a recuperação dos sais de sódio
utilizados no cozimento da madeira e a queima da matéria orgânica dos componentes
não celulósicos (lenhina), para produção de vapor. Assim, a energia calorífica
libertada pela combustão é transferida para a água alimentada à CR4, dando origem à
formação de vapor de alta pressão, usado para produzir energia eléctrica nos grupos
turbogeradores e como vapor de processo já a pressões mais baixas.
Durante a combustão, os compostos inorgânicos da lixívia negra, maioritariamente
compostos de sódio, saem, em fusão, pelo fundo da caldeira para um tanque de
dissolução. Esta corrente fundida (smelt) é composta essencialmente por carbonato
de sódio e sulfureto de sódio. Neste tanque é promovida a dissolução do smelt, dando
origem à lixívia verde.
À CR4 estão associados dois electrofiltros em paralelo para recuperação de partículas
nos gases de exaustão para o processo. Os gases provenientes do lavador de gases do
tanque de smelt são conduzidos para a fornalha da CR4 como ar de combustão.
g) Regeneração da lixívia branca
A lixívia verde, recuperada na caldeira de recuperação, é submetida a uma reacção
com cal obtida dos fornos de cal para regeneração da lixívia branca na instalação de
caustificação.
Os fornos de cal dispõem de electrofiltros para recuperação de partículas de cal que
são incorporadas no processo.
2.2

Central de Produção de Energia
A produção de vapor para as necessidades da instalação é assegurada pela caldeira de
recuperação (CR4) e por duas caldeiras auxiliares, ou seja, a caldeira de biomassa (CA5) e a
caldeira de fuelóleo (CP2), com a potência térmica global de 321,3 MW.
A caldeira de recuperação (CR4), com a potência térmica nominal de 176 MW, utiliza
lixívia negra como combustível principal e fuelóleo como combustível auxiliar,
principalmente nas fases de arranque e paragem. Dispõe de dois electrofiltros em
paralelo, cada um constituído por três campos.
Por sua vez, a caldeira de biomassa (CA5), adaptada para queima em leito fluidizado,
com a potência térmica nominal de 99 MW, utiliza biomassa como combustível
principal e gás natural e fuelóleo como combustíveis auxiliares. Para depuração dos
gases de combustão dispõe de dois ciclones em paralelo e um electrofiltro com três
campos.
Existe ainda a caldeira a fuelóleo (CP2), com a potência térmica nominal de 46,3 MW,
que utiliza apenas fuelóleo como combustível, mas que se mantém de reserva. Dispõe
de um electrofiltro com três campos em série.
O vapor de alta pressão gerado nas caldeiras é alimentado a dois turbogrupos (TG4 e
TG1) para produção de electricidade, existindo ainda um terceiro de reserva (TG3).
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Foto 5 – Central de Energia

2.3

Tratamento e Recuperação de Condensados Contaminados
O tratamento de condensados contaminados é efectuado numa coluna de stripping para
reutilização no processo, cujos gases não condensáveis (GNC) são queimados na
Caldeira de Recuperação 4 (CR4) ou, em alternativa, no Forno de Cal 2 (FC2), ou
encaminhados para um lavador de gases.

2.4

Abastecimento e Tratamento de Água
A água de abastecimento da instalação é captada na margem esquerda do rio Vouga.
A Celcacia dispõe de licença de captação de águas superficiais, emitida pela ARH Centro
em Março de 2011, com validade até Abril de 2016, fazendo parte integrante da
LA n.º 288/2009, que lhe permite extrair um volume médio anual de 17 milhões de m3 e um
volume máximo mensal de 1,74 milhões de m3, no mês de maior consumo.
A água captada é submetida a sistemas adequados de tratamento, que incluem crivagem,
clarifloculação e filtração em filtros de areia. A água utilizada nas caldeiras é
desmineralizada em instalação própria.

2.5

Tratamento de Efluentes
Os efluentes gerados no processo de fabrico são submetidos a tratamento primário e
secundário na ETAR da instalação.
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O tratamento primário é constituído pelas seguintes fases:
•
•
•

•

Gradagem mecânica;
Neutralização para ajuste do pH;
Clarificação em decantador rectangular para remoção de sólidos em suspensão
(lamas primárias), com uma zona de remoção de óleos e gorduras;
Bacia de igualização, de 25 000 m³ de capacidade, provida de seis arejadores/
/misturadores, para homogeneização do efluente antes do tratamento biológico.

Por sua vez, o tratamento secundário é constituído pelas seguintes fases:
•

Adição de nutrientes (fósforo e azoto);

•

Arejamento, constituído por dois tanques, cada um com 20 000 m³ de capacidade,
munidos de arejadores com injecção de ar comprimido, onde se efectua a
degradação biológica da matéria orgânica do efluente;

•

Clarificação em dois decantadores secundários circulares, de 60 m de diâmetro
cada, destinados à separação das lamas biológicas do efluente.

A instalação de tratamento das lamas primárias e secundárias inclui:
•

Espessamento das lamas secundárias em espessador com 25 metros de diâmetro;

•

Mistura das lamas primárias e secundárias;

•

Preparação e doseamento de polímero, auxiliar da floculação;

•

Desidratação das lamas em duas prensas de dupla teia;

•

Transporte das lamas desidratadas para o silo de biomassa ou para uma pilha de
armazenagem de lamas, com vista à sua posterior utilização.

Após tratamento na ETAR, o efluente é conduzido para o sistema da actual Águas do
Centro Litoral para descarga no mar através de exutor submarino.
2.6

Aterro Controlado de Resíduos
O aterro para deposição de resíduos não perigosos da Celcacia tem uma capacidade
instalada de 206 989 m3 e dispõe da Licença de Exploração n.º 9/2006/INR, de Julho de
2006.
Os lixiviados produzidos no aterro são conduzidos à ETAR da instalação para tratamento.
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3.

SITUAÇÃO AMBIENTAL

3.1

Enquadramento
Apresenta-se a seguir a situação ambiental que se verificou na Celcacia nos anos de
2013 e 2014, bem como a previsão da situação futura para uma produção anual de pasta
de 353 000 t/ano, após a implementação do projecto de optimização, actualmente em
fase final de concretização.

3.2

Produções de Pasta e Consumos de Água
No Quadro 1 apresentam-se os valores de produção de pasta, verificados nos anos de 2013
e de 2014, bem como os correspondentes consumos globais e específicos de água.
Assim, prevê-se uma redução do consumo específico de água. De salientar que o
consumo de água previsto, após projecto de optimização, é muito inferior ao valor
definido na licença de captação de águas superficiais, emitida pela ARH Centro em
Março de 2011, que é de 17 milhões de m3/ano.
Quadro 1 – Produções de pasta e consumos de água

3.3

Produções/Consumos

2013

2014

Valores
futuros

Lic. Captação
n.º 208/2011

Produção de pasta, tSA
Consumo global de água, 1 000 m3
Consumo específico de água, m3/tSA

313 339
11 558
36,9

302 261
11 422
37,8

353 000
12 355
35,0

17 000
-

Consumos de Energia
Os consumos globais de combustíveis e de energia eléctrica, verificados nos anos de
2013 e 2014, estão indicados no Quadro 2, bem como os valores expectáveis no futuro,
com base na produção de 353 000 tSA/ano.
Quadro 2 – Consumos de combustíveis e de energia eléctrica
Consumos
Lixívia negra, tss
Biomassa, t
Gás natural (CA5), Nm3
Fuelóleo (CR4, CA5 e CP2), t
Fuelóleo (FC2), t
Gás Natural (FC3), Nm3
Energia eléctrica, MWh

2013

2014

Valores
futuros

400 989
193 152
1 167 946
3 601
7 174
168 404

403 001
208 410
1 077 000
4 207
6 803
184 077

423 600
162 522
1 639 000
830
4 000
8 825 000
206 858

O Quadro 2 mostra que se irá verificar uma redução significativa do consumo de
fuelóleo, devido à sua substituição parcial por gás natural.

Estudo de Impacte Ambiental do Projecto Smooth – Anexo I
I-9

3.4

Efluentes Líquidos
A ETAR está dimensionada para acomodar, sem perda de eficiência, o acréscimo de
cargas diárias de poluentes previstas com a concretização do projecto de optimização,
pelo que irá dar resposta ao cumprimento dos níveis de emissão associados às MTD
(NEA-MTD), tal como indicados no novo BREF P&P.
Assim, no Quadro 3 apresentam-se os valores médios anuais, obtidos no efluente tratado,
nos anos de 2013 e 2014, bem como os valores limite de emissão (VLE), definidos na LA
n.º 288/2009, e ainda os níveis de emissão associados às MTD (NEA-MTD), tal como
definidos na Decisão de Execução da Comissão 2014/687/UE, coincidentes com os valores
do novo BREF P&P.
Quadro 3 – Características do efluente líquido
Efluente
líquido

2013

2014

Valores
futuros

VLE
(LA 288/2009)

NEA-MTD

Caudal, m3/tSA
CQO, kg/tSA
CBO5, kg/tSA
SST, kg/tSA
AOX, kg/SA
N Total, kg/tSA
P Total, kg/tSA

33,4
11,7
0,3
0,6
0,13
0,08
0,02

34,1
11,4
0,3
0,7
0,13
0,06
0,02

31,0
11,0
0,6
0,5
0,15
0,07
0,01

46
20
1,3
1,3
0,24
0,13
0,03

7 - 20
0,3 - 1,5
0 - 0,2
0,05 - 0,25
0,02 - 0,11

Por sua vez, no Quadro 4, mostram-se os valores globais da emissão de poluentes no
efluente tratado, verificados nos anos de 2013 e de 2014, bem como os valores
expectáveis no futuro, com base na produção de 353 000 tSA/ano, expressos em
toneladas por ano.
Quadro 4 – Emissão de poluentes nos efluentes líquidos
Efluente líquido
CQO, t/ano
CBO5, t/ano
SST, t/ano
AOX, t/ano
N Total, t/ano
P Total, t/ano

3.5

2013

2014

Valores
futuros

3 666
94
188
41
25
6,3

3 446
91
212
39
18
6,0

3 883
212
177
53
25
3,5

Emissões Gasosas
Com a instalação do novo Forno de Cal (FC3), as fontes de emissões gasosas na
instalação são as seguintes:
•
•
•
•
•
•

FF1......... Caldeira Auxiliar a Biomassa (CA5);
FF2......... Forno de Cal 2 (FC2);
FF3......... Caldeira de Recuperação 4 (CR4);
FF4......... Caldeira Auxiliar a Fuelóleo (CP2);
FF5......... Tanque de Smelt da CR4;
FF6......... Forno de Cal 3 (FC3).
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Na análise das emissões gasosas, apresentada a seguir, não se incluíram a Caldeira a
Fuelóleo (CP2) e o Tanque de Smelt da CR4, pois têm um funcionamento anual
geralmente inferior a 500 horas.
a) Caldeira de Biomassa (Fonte FF1)
Dado que a Caldeira de Biomassa foi fabricada no ano de 1987, a Fábrica de Cacia
requereu a sua integração no Plano de Transição Nacional (PTN), aplicável às
instalações de combustão, de acordo com o capítulo III da Directiva 2010/75/UE, já que
foi obtido o seu licenciamento em 1989.
Assim, a Agência Portuguesa do Ambiente (APA) integrou a Caldeira de Biomassa no
PTN, que é válido para o período de 1 de Janeiro de 2016 a 30 de Junho de 2020.
O PTN fixa um limiar anual (t/ano) para as emissões de Partículas, NOx e SO2 e isenta
de cumprimento os VLE definidos na Parte 1 do Anexo V da Directiva 2010/75/UE,
transposta pelo Decreto-Lei n.º 127/2013.
No Quadro 5 apresentam-se os limiares anuais (t/ano) e os VLE (mg/Nm3, gás seco a
6% de O2) a cumprir para os anos de 2016 a 2019, tal como definidos no Plano de
Transição Nacional (PTN), publicado na Decisão da Comissão, de 12 de Dezembro de
2014 (Ref.ª C(2014) 9360 final).
Quadro 5 – Emissões da Caldeira de Biomassa (valores definidos no PTN)
Limiares de
emissão
Para 2016
Para 2019

Partículas
t/ano
mg/Nm3
68
100
19
30 3

NOx como NO2
t/ano
mg/Nm3
359
600 1
217
300 2

t/ano
108
108

SO2
mg/Nm3
160
160

1

- 600 mg/Nm3 para biomassa, 250 mg/Nm3 para gás natural e 375 mg/Nm3 para fuelóleo
- 300 mg/Nm3 para biomassa, 83,3 mg/Nm3 para gás natural e 375 mg/Nm3 para fuelóleo
3
- 30 mg/Nm3 para biomassa, 4,2 mg/Nm3 para gás natural e 25 mg/Nm3 para fuelóleo
2

Por sua vez, no Quadro 6 apresentam-se os valores de emissão de poluentes da
Caldeira de Biomassa verificados nos anos de 2013 e 2014, bem como os valores
expectáveis até 2018.
Como se pode verificar no Quadro 6, serão cumpridos todos os limiares de emissão
previstos no PTN.
Para além disso, os valores da concentração de poluentes e de cargas anuais irão
manter-se semelhantes aos que se verificaram em 2013 e 2014, já que a Caldeira de
Biomassa não terá qualquer alteração significativa no regime de produção de vapor.
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Quadro 6 – Emissões da Caldeira de Biomassa (actuais e futuras até 2018)
Poluentes

2013

2014

Até 2018

VLE do PTN
(até 2018)

60
39

100
68

270
166

600
359

2
3,7

160
108

Partículas

mg/Nm3 (6% O2)
t/ano

56
34

mg/Nm3 (6% O2)
t/ano

270
162

mg/Nm3 (6% O2)
t/ano

6
3,7

32
20

NOx como NO2
217
130

SO2
7,8
5,0

b) Forno de Cal 2 (Fonte FF2)
Com a implementação do projecto de optimização, foi instalado um novo queimador
no Forno de Cal 2 (FC2), de baixa emissão de NOx, pelo que será mais reduzida a
emissão deste poluente.
Ao mesmo tempo, como o FC2 irá baixar a capacidade de produção de cal para um
valor mais próximo da sua capacidade nominal, esse facto também contribuirá para a
redução da emissão de poluentes.
Assim, no Quadro 7 indicam-se os valores de emissão de poluentes do FC2, referentes
aos anos de 2013 e 2014, bem como os VLE definidos no 1.º Aditamento à LA
n.º 288/2009 e os NEA-MTD aplicáveis de acordo com o novo BREF P&P.
Quadro 7 – Emissões gasosas na fonte FF2
(Forno de Cal 2)
Poluentes
Partículas, mg/Nm3 (6% O2)
Partículas, kg/tSA
NOx como NO2, mg/Nm3 (6% O2)
NOx como NO2, kg/tSA
SO2, mg/Nm3 (6% O2)*
H2S, mg S/Nm3 (6% O2)*
SO2 + TRS, kg S/tSA*

2013

2014

50
0,02
400
0,19
< 48
< 3,2
< 0,01

40
0,02
446
0,20
< 25
< 2,3
< 0,01

Valores
futuros

VLE
(1.º Adit. LA)

NEA-MTD

**

173
577
577
12
-

10 - 50
0,005 - 0,05
100 - 450
0,1 - 0,45
55 - 120
1 - 40
0,055 - 0,12

* com queima de gases não condensáveis (GNC)
** a ajustar de forma a cumprir os NEA-MTD

c) Caldeira de Recuperação 4 (Fonte FF3)
No Quadro 8 apresentam-se os valores de emissão de poluentes na chaminé da Caldeira
de Recuperação 4 (CR4), referentes aos anos de 2013 e 2014, bem como os que serão
obtidos no futuro e, ainda, os VLE definidos no 1.º Aditamento à LA n.º 288/2009 e os
NEA-MTD do novo BREF P&P.
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Quadro 8 – Emissões gasosas na fonte FF3
(Caldeira de Recuperação 4)
Poluentes

2013

2014

Valores
futuros

VLE
(1.º Adit. LA)

NEA-MTD

Partículas, mg/Nm3 (6% O2)*
Partículas, kg/tSA*
NOx como NO2, mg/Nm3 (6% O2)**
NOx como NO2, kg/tSA**
SO2, mg/Nm3 (6% O2), média anual***
SO2, mg/Nm3 (6% O2), média diária***
TRS como H2S, mg/Nm3, média anual (6% O2)
TRS como H2S, mg/Nm3, média diária (6% O2)
SO2 + TRS, kg S/tSA***

21
0,11
160
0,82
< 25
< 50
< 1,2
< 10
0,07

26
0,16
167
0,90
< 18
< 50
< 1,2
< 10
< 0,15

20
0,11
160
0,90
< 25
< 50
2
< 10
0,13

173
577
577
12
-

10 - 40
0,02 - 0,3
120 - 200
0,8 - 1,4
5 - 50
10 - 70
1-5
1 - 10
0,03 - 0,17

*
Aplicável a caldeiras existentes
** Lixívia negra de eucalipto com sólidos secos < 75%
*** Lixívia negra com sólidos secos < 75%; os NEA-MTD apenas não são cumpridos em situações muito pontuais com
utilização de fuelóleo, nomeadamente em paragens e arranques da CR4

d) Forno de Cal 3 (Fonte FF6)
No que respeita à redução das emissões gasosas, o projecto de optimização da Fábrica de
Cacia incluiu a instalação de um electrofiltro associado ao novo Forno de Cal 3 (FC3),
bem como uma chaminé com 61 m de altura.
Por sua vez, no Quadro 9 indicam-se os valores expectáveis de emissão de poluentes do
novo Forno de Cal, bem como os VLE definidos no 1.º Aditamento à LA n.º 288/2009,
já de acordo com os NEA-MTD do novo BREF P&P.
Quadro 9 – Emissões gasosas na fonte FF6
(Forno de Cal 3)
Poluentes
Partículas, mg/Nm3 (6% O2)
Partículas, kg/tSA
NOx como NO2, mg/Nm3 (6% O2)
NOx como NO2, kg/tSA
SO2, mg/Nm3 (6% O2)
TRS como H2S, mg/Nm3 (6% O2)

Valores
futuros

VLE
(1.º Adit. LA)

25
0,01
180
0,10
50
9

30
350
70
10

Com base nas medições efectuadas nas fontes FF1, FF2 e FF3 e previstas na fonte
FF6, apresentam-se no Quadro 10 os valores globais das emissões gasosas,
verificados nos anos de 2013 e de 2014, bem como expectáveis no futuro, em termos
globais e específicos, incluindo as emissões de CO2 de origem fóssil.
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Quadro 10 – Emissões gasosas (globais e específicas)
Poluentes

2013

2014

Valores
futuros

74
0,25

98
0,28

462
1,53

581
1,64

≤ 51
≤ 0,17

36
0,10

37 225
123

38 752
110

Partículas
Global, t/ano
Específico, kg/tSA

76
0,24

NOx como NO2
Global, t/ano
Específico, kg/tSA

478
1,53

S (SO2 + TRS)
Global, t/ano
Específico, kg/tSA

≤ 28
≤ 0,09

Global, t/ano
Específico, kg/tSA

35 582
114

CO2 Fóssil

Assim, em termos globais da Celcacia, não haverá alterações relevantes nas emissões
específicas de poluentes. Em termos absolutos, haverá um acréscimo das emissões
como resultado do aumento da produção de pasta.
No que respeita ao CO2 fóssil, com a conversão parcial para gás natural nos fornos de
cal, a emissão específica irá sofrer uma ligeira redução.
3.6

Gestão de Resíduos
O aterro de resíduos não perigosos da Celcacia, constituído por uma célula, possui uma
capacidade instalada de 206 989 m3 e foi projectado para um tempo de vida útil de 18 anos,
tendo-se iniciado a sua exploração no ano de 2000.
No entanto, como tem sido política da empresa a valorização no exterior dos resíduos
produzidos, em detrimento da sua deposição no aterro, no final do ano de 2014 os
resíduos totais depositados no aterro correspondiam a 90 266 m3, enquanto a sua
capacidade total de enchimento é de 206 989 m3.
A Celcacia efectua a monitorização do aterro de acordo com a respectiva licença de
exploração, designadamente o controlo dos resíduos, das águas subterrâneas e das águas
superficiais e o registo dos dados meteorológicos.
Por outro lado, é cumprida a legislação aplicável, no que respeita aos resíduos enviados
para valorização ou eliminação no exterior, com as respectivas guias de acompanhamento,
os quais são transportados e recebidos por entidades devidamente autorizadas/licenciadas
para o efeito.

3.7

Ruído
No âmbito dos requisitos da LA n.º 288/2009, a Celcacia efectuou em Outubro de 2010 um
ensaio acústico para verificação do cumprimento dos valores limite de exposição e do
critério de incomodidade, cujo relatório foi enviado à Agência Portuguesa do Ambiente, o
qual conclui que a instalação cumpre a legislação aplicável.
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No Quadro 11 incluiu-se o volume de tráfego verificado em 2013 e em 2014, bem como
expectável para a produção de pasta de 353 000 tSA/ano.
Quadro 11 – Tráfego anual (existente e futuro)
Tráfego

2013

2014

Valores
futuros

Veículos ligeiros
Veículos pesados

15 900
50 500

15 900
48 700

18 550
56 900

Em termos diários, haverá um acréscimo de cerca de 10 veículos ligeiros e de 25 a
30 veículos pesados.
3.8

Melhores Técnicas Disponíveis (MTD)
Com a implementação do projecto de optimização, a Celcacia dispõe das Melhores
Técnicas Disponíveis (MTD), de forma a cumprir os valores de emissão associados
(NEA-MTD) definidos no BREF P&P.

3.9

Risco de Acidentes
A instalação está abrangida pelo Nível Inferior de Perigosidade, de acordo com o
Decreto-Lei n.º 254/2007, em termos de armazenagem de substâncias perigosas, devido
fundamentalmente à armazenagem de clorato de sódio e de dióxido de enxofre (gás
liquefeito).
Dado que não serão utilizadas na Celcacia novas substâncias, nem se irá verificar o
aumento da capacidade de armazenagem das substâncias actualmente utilizadas, irá
manter-se, sem alterações, o enquadramento da instalação no âmbito do Regime PAG.
A Celcacia dispõe de todos os meios necessários de prevenção e de actuação, em caso
de acidente, incluindo incêndio. Existe um Plano de Emergência Interno com a
descrição da organização de segurança, dos meios disponíveis de prevenção e actuação,
bem como define o modo de actuação para os diferentes tipos de acidentes que podem
eventualmente ocorrer na instalação.
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1. INTRODUÇÃO
O Plano de Pormenor de Parte da Zona Industrial de Cacia (PPZIC) prevê a expansão da zona industrial
existente e a reestruturação da rede viária na área adjacente ao parque industrial do grupo Soporcel
Portucel, através da construção pela Câmara Municipal de Aveiro da Nova Avenida Nascente (Figura 1).
Tendo em consideração este enquadramento, o grupo Portucel Soporcel pretende realizar obras de
expansão das suas instalações, utilizando terrenos para ampliação da unidade fabril, por forma a acomodar
novos edifícios. Até ao presente, os terrenos pretendidos para realizar a ampliação, assinalados na Figura 1
como área de expansão, funcionam como bacia de retenção natural da bacia hidrográfica (armazenando os
volumes de água em excesso em períodos de fortes chuvadas), sendo portanto frequentemente inundados,
chegando a haver o registo de inundações da atual via adjacente à unidade fabril (Figura 2).

Figura 1: Localização da área da linha de água em estudo.

O estudo que se apresenta neste relatório teve como objetivo a avaliação dos caudais de ponta afluentes à
vala do Salgueiral, na passagem hidráulica que define a entrada da vala nos terrenos do Complexo
Industrial do Grupo Portucel Soporcel, localizado na freguesia de Cacia, Aveiro. Também se pretendeu
estimar a capacidade de vazão do escoamento na vala do Salgueiral, no trecho entubado a jusante da
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passagem hidráulica, cuja descarga é condicionada pelas cotas da superfície livre do escoamento no rio
Vouga (Figura 1). Por fim, estudou-se uma solução para o escoamento de caudais de ponta afluentes,
pressupondo a conjugação de cenários desfavoráveis na definição de cotas da superfície livre da água para
descarga do escoamento no rio Vouga.

Figura 2: Local de estudo em situação de cheia (Março de 2013).

Para cumprimento dos objetivos propostos no trabalho, em primeiro lugar procedeu-se à delimitação e
caracterização da bacia hidrográfica que drena para a zona de estudo. A bacia hidrográfica estudada
corresponde à área definida pela secção da vala do Salgueiral localizada na entrada atual dos terrenos da
Portucel Soporcel (Figura 1). Em seguida, com base nos estudos hidrológicos desenvolvidos, foram
projetadas estimativas de caudais máximos a escoar na secção de estudo, para diferentes períodos de
retorno. Em paralelo, foram avaliadas as cotas máximas da superfície livre da água no rio Vouga, já que a
capacidade de vazão do troço entubado é condicionada pelas cotas da superfície livre para descarga do
escoamento.
Conhecidos os caudais de ponta e as cotas da superfície da água a jusante, na zona de descarga, foi
estimada a capacidade de vazão das tubagens instaladas atualmente, confirmando a incapacidade das
condutas existentes darem vazão ao escoamento das pontas de cheia. Assim, foi finalmente estimada a
secção necessária para dar vazão ao escoamento dos caudais de ponta obtidos para um período de retorno
de 100 anos, conjugados com os níveis desfavoráveis de superfície livre da água do rio Vouga para descarga
dos caudais nesta linha de água. A estrutura deste relatório é apresentada de acordo com a sequência dos
objetivos do trabalho agora descritos.
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2. CARACTERIZAÇÃO HIDROGRÁFICA E PLUVIOMÉTRICA
A afluência de caudais ao local de estudo depende principalmente da bacia hidrográfica que lhe está
associada, bem como das características topográficas, geológicas e de uso de solo e da pluviosidade da
região. Neste capítulo procede-se à caracterização da bacia hidrográfica definida pela secção da linha de
água da vala do Salgueiral à entrada do local de estudo (secção de início da tubagem existente), e do
regime de precipitações que atinge a área da bacia hidrográfica em estudo.

2.1.

BACIA HIDROGRÁFICA

A bacia hidrográfica de uma linha de água corresponde à área geográfica que contribui com as suas águas
de escoamento superficial ou subterrâneo para o escoamento do curso de água na secção considerada
(Matias, 2006). A delimitação da bacia hidrográfica da vala do Salgueiral na secção à entrada dos terrenos
da Portucel Soporcel foi analisada a partir da Carta Militar de Portugal – folha n.º 174 (à escala 1/25000), do
Instituto Geográfico do Exército, traçando uma linha definida topograficamente, divisória de águas que
separa a bacia hidrográfica das vizinhas e estabelecendo a secção de saída o limite a jusante da área de
estudo. Por definição, esta linha passa pelos pontos cotados mais altos e não corta nenhum curso de água
(Figura 3).

Figura 3: Bacia hidrográfica da vala do Salgueiral, na secção junto ao Complexo Industrial Portucel Soporcel.
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2.1.1. CARACTERÍSTICAS GEOMÉTRICAS
A bacia em estudo apresenta uma reduzida dimensão, com uma área de aproximadamente 0.6 km2 e um
comprimento máximo de aproximadamente 1300 m. A Tabela 1 resume alguns dos principais parâmetros
geométricos que a caracterizam.

Tabela 1: Características geométricas da bacia hidrográfica da vala do Salgueiral.

Perímetro da bacia (m)
Largura média (m)
Área da bacia (m2)
Coeficiente de compacidade
Fator de forma

3 474
1 347
598 000
1.27
3.03

A forma planimétrica das bacias exerce uma grande influência no regime dos cursos de água, sendo mais
acentuada nos caudais de cheia e menos importante nos caudais de estiagem. A bacia hidrográfica
apresenta uma forma predominantemente arredondada (Figura 3), que também se pode comprovar pelos
valores apresentados na Tabela 1, com o coeficiente de compacidade próximo da unidade (relação entre o
perímetro da bacia e o perímetro de um círculo com a mesma área da bacia), e o fator de forma elevado
(relação entre a largura média e o comprimento axial da bacia). Esta situação confere à bacia hidrográfica
uma maior probabilidade de elevadas pontas de cheia, já que o escoamento superficial após a precipitação
ocorrida nos terrenos da bacia se concentra durante um curto período de tempo, levando a que uma
grande quantidade de água atinja simultaneamente a secção de estudo.

2.1.2. CARACTERÍSTICAS DO SISTEMA DE DRENAGEM
A Tabela 2 apresenta valores relativos ao comprimento total dos cursos de água na área da bacia e ao
percurso médio do escoamento superficial. Estes valores permitem caracterizar o sistema de drenagem,
que neste caso, não é muito denso, conduzindo a um maior tempo para que a água resultante de qualquer
precipitação se concentre junto à secção de saída. Portanto, estas propriedades do sistema de drenagem
diminuem a probabilidade de grandes pontas de cheia e, consequentemente, inundações.

Tabela 2: Características do sistema de drenagem da bacia hidrográfica da vala do Salgueiral.

Comprimento da linha de água principal (m)
Comprimento total das linhas de água da bacia (m)
Densidade de drenagem (km/km2)
Percurso médio de escoamento superficial (m)

444
632
1.06
237
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Figura 4: Linhas de água da bacia hidrográfica da vala do Salgueiral.

A Figura 4 apresenta as linhas de água da bacia hidrográfica, que estão representadas pela Carta Militar de
Portugal – folha n.º 174. É possível constatar a presença de duas linhas de água, sendo que a principal
possui cerca de 450 metros de comprimento no interior da bacia hidrográfica representada.

2.1.3. CARACTERÍSTICAS DO RELEVO
O relevo tem grande importância no comportamento hidrológico de uma bacia hidrográfica e,
consequentemente, no cálculo dos respetivos caudais de ponta de cheia. A Figura 5 apresenta o perfil
longitudinal da linha principal de água da bacia hidrográfica. A inclinação média do leito da linha de água
principal estima-se em cerca de 2% ao longo da generalidade do seu percurso.
A bacia hidrográfica em estudo desenvolve-se desde a secção de saída da bacia, o seu ponto mais baixo, à
cota 1.8 metros, e o ponto mais alto, situado no extremo oposto à secção de saída, para sudoeste da
mesma, à cota topográfica de 28 metros. Os terrenos apresentam uma baixa declividade, com inclinações
média à volta dos 2%, resultando em velocidades baixas de escoamento superficial e consequentemente
menor propensão para caudais de ponta elevados (Tabela 3).
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Figura 5: Perfil longitudinal da principal linha de água da bacia hidrográfica da vala do Salgueiral.

Os índices de declividade apresentados na Tabela 3 tiveram por base a construção do retângulo
equivalente para representação de uma bacia retangular hidrologicamente semelhante à bacia em estudo.

Tabela 3: Características de relevo da bacia hidrográfica da vala do Salgueiral.

Cota máxima (m)

28.0

Cota mínima (m)

1.8

Altitude média (m)

15.1

Altura média (m)

13.3

Índice de declividade de Roche (%)

2.05

Índice de declividade global (%)

1.66
2

Coeficiente de massividade (m/km )
2

2

Coeficiente orográfico (m /km )

22.18
294.4

Na Figura 6 apresentam-se as frequências altimétricas da bacia. Como se pode verificar, grande parte da
área da bacia, cerca de 66%, encontra-se em cotas topográficas entre os 10 e os 20 metros.
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Figura 6: Frequências altimétricas da bacia hidrográfica da vala do Salgueiral.

2.1.4. CARACTERÍSTICAS GEOLÓGICAS
A Figura 7 representa um extrato da Carta Geológica – folha n.º 16A – Aveiro (à escala 1:50000), da Direção
Geral de Minas e Serviços Geológicos. A maioria da área da bacia em estudo situa-se em zonas de solos
correspondentes geologicamente a depósitos de praias antigas e de terraços fluviais.

Figura 7: Caracterização geológica dos terrenos da bacia hidrográfica.

Estudo Hidrológico e Hidráulico da Vala do Salgueiral na entrada dos terrenos da Portucel Soporcel

13

universidade de aveiro

Departamento de Engenharia Civil

Do ponto de vista hidrológico, os solos podem ser classificados em quatro diferentes tipos (Figura 8):


Tipo A (baixo potencial de escoamento superficial) – solos com elevadas intensidades de infiltração,
mesmo quando completamente humedecidos. Incluem principalmente areias profundas, com
drenagem boa ou excessiva;



Tipo B (potencial de escoamento superficial abaixo da média) – solos com intensidades de
infiltração moderadas, quando completamente humedecidos. Incluem principalmente solos
medianamente profundos, com textura moderadamente fina e moderadamente grosseira e
medianamente drenados;



Tipo C (potencial de escoamento superficial acima da média) – solos com baixas intensidades de
infiltração, quando completamente humedecidos. Incluem principalmente solos com camadas
impermeáveis subjacentes e solos com textura moderadamente fina;



Tipo D (elevado potencial de escoamento superficial) – solos com intensidades de infiltração muito
baixas, quando completamente humedecidos. Incluem principalmente solos argilosos expansíveis,
solos com o nível freático permanentemente próximo da superfície e solos com substratos
impermeáveis a pouca profundidade.

Avaliando a localização do terreno e a sua geologia, conclui-se que a bacia hidrográfica em análise se situa
em terrenos do tipo hidrológico B.

Figura 8: Classificação hidrológica dos solos para Portugal Continental.

Estudo Hidrológico e Hidráulico da Vala do Salgueiral na entrada dos terrenos da Portucel Soporcel

14

universidade de aveiro

Departamento de Engenharia Civil

2.1.5. OCUPAÇÃO E USO DE SOLO
A caracterização da ocupação do solo na área abrangida pela bacia hidrográfica é fundamental para o
estudo do seu comportamento hidrológico, pois permite avaliar a distribuição de áreas impermeabilizadas
e permeáveis. A presença de vegetação reduz a velocidade de escoamento superficial, reduzindo os
fenómenos de erosão e favorecendo a infiltração. Assim, solos com um coberto vegetal apreciável
contribuem para a redução de ocorrências de grandes cheias e para o aumento das reservas subterrâneas.

Figura 9: Ocupação do solo da bacia hidrográfica (Google Maps).

Como se pode verificar pela análise da Figura 9, existe uma predominância de áreas de cultura e territórios
artificializados, que se encontram dispersos um pouco por toda a área da bacia hidrográfica. A
artificialização da paisagem evidência a expansão da cidade de Aveiro, em que a ocupação se desenvolve
na área da bacia essencialmente, ao longo das vias de comunicação. Em termos gerais, pode-se considerar
que a cobertura e uso de solo na maioria da área da bacia – cerca de 70% – corresponde a zonas agrícolas
com culturas e pastagens.
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2.1.6. TEMPO DE CONCENTRAÇÃO
O tempo de concentração que caracteriza a bacia corresponde ao tempo necessário para que toda a área
da bacia contribua para o escoamento na secção que define a bacia, ou por outras palavras, é o tempo
necessário para que uma gota caída no ponto mais afastado chegue à secção de saída da bacia. Este tempo
é uma característica da bacia, independente das características das chuvadas (Lencastre e Franco, 1992). O
tempo de concentração tem interesse na estimativa de caudais de cheia, uma vez que apenas para
chuvadas de duração igual ou superior ao tempo de concentração da bacia, toda a área da bacia contribui
simultaneamente para o escoamento superficial da secção.
O tempo de concentração de uma bacia hidrográfica pode ser estimado por várias formulações, algumas
das quais são apresentadas de seguida.



Fórmula de Giandotti
tc =

4√A + 1.5 L
0.80√H

(1)

tc – tempo de concentração (horas);
A – área da bacia (km2);
L – comprimento da linha de água principal (km);
H – altura média da bacia, medida a partir da cota da secção em estudo (m).



Fórmula de Kirpich
L0.77
S 0.385

(2)

L 0.76
t c = 0.3 ( 0.25 )
S

(3)

t c = 0.0663
tc – tempo de concentração (horas);
L – comprimento da linha de água principal (km);
S – declive médio da linha de água principal (m/m).



Fórmula de Temez

tc – tempo de concentração (horas);
L – comprimento da linha de água principal (km);
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S – declive médio da linha de água principal (m/m).



Fórmula de David
t c = 0.000324

L1.15
(Δh)0.38

(4)

tc – tempo de concentração (horas);
L – comprimento da linha de água principal (m);
Δh – diferença de cotas entre as extremidades da linha de água principal (m).



Fórmula de Ven Te Chow
L 0.64
t c = 0.8773 ( )
√i

(5)

tc – tempo de concentração (horas);
i – declive médio da linha de água principal (m/km);
L – comprimento da linha de água principal (km).

Na Tabela 4 apresenta-se a estimativa do tempo de concentração da bacia em estudo, de acordo com as
formulações 1 a 5.

Tabela 4: Tempos de concentração da bacia hidrográfica.

tc (horas)
Giandotti

1.29

Kirpich

0.16

Temez

0.34

David

0.15

Ven Te Chow

0.20

Atendendo às características da bacia (relacionadas com a geometria, a densidade de drenagem e a
declividade dos terrenos) e aos resultados obtidos pelas diversas formulações, entende-se que a solução
mais adequada para caracterizar o tempo de concentração da bacia seria adotar a média dos quatro
valores mais baixos obtidos para as equações 1 a 5. Assim, o resultado obtido pela fórmula de Giandotti foi
excluído, obtendo-se um valor médio de 0.21 horas e adotando-se um valor para o tempo de concentração
de 12 minutos (0.2 horas). Note-se que menores tempos de concentração resultarão em maiores caudais
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de ponta, pelo que a adoção de um valor baixo contribuirá para uma estimativa conservativa dos caudais,
na perspetiva de obter caudais de ponta de cheia mais elevados.

2.2.

REGIME DE PRECIPITAÇÕES

Para a avaliação e caracterização do regime de precipitações na área de estudo procedeu-se à identificação
dos postos udométricos existentes na proximidade da bacia hidrográfica, e à avaliação dos registos desses
postos.

2.2.1. POSTOS UDOMÉTRICOS
Como critérios de seleção dos postos a utilizar no estudo consideraram-se postos com mais de 30 anos de
registos, e que se situam na área próxima da bacia. Assim, foram analisados os registos dos seguintes
postos:


AV – Albergaria-a-Velha (Latitude 40.698ºN; Longitude -8.482ºW; Altitude: 131 m);



GN – Gafanha da Nazaré (Latitude 40.618ºN; Longitude -8.706ºW; Altitude: 17 m);



OB – Oliveira do Bairro (Latitude 40.520ºN; Longitude -8.499ºW; Altitude: 65 m).

De acordo com a informação disponibilizada pelo Serviço Nacional de Informação dos Recursos Hídricos
(SNIRH), estes postos apresentam registos ao longo de 55, 74 e 70 anos hidrológicos, respetivamente. O
índice de qualidade dos dados das séries anuais nos três postos apresentam valores acima de 12, ou seja,
são dados com grande fiabilidade. A localização dos postos relativamente à bacia hidrográfica em estudo
encontra-se representada na Figura 10.

Figura 10: Relação dos postos udométricos mais próximos com a bacia hidrográfica em estudo.

Estudo Hidrológico e Hidráulico da Vala do Salgueiral na entrada dos terrenos da Portucel Soporcel

18

universidade de aveiro

Departamento de Engenharia Civil

2.2.2. PRECIPITAÇÃO DIÁRIA
A análise do registo da variação da precipitação diária máxima anual (Figura 11) e dos seus valores médios
(Tabela 5) revela que:


Nos três postos udométricos o valor da precipitação diária máxima anual se situa entre os 30 e os
90 mm;



A máxima precipitação diária registada apenas ultrapassou os 90 mm em cinco anos (nos dias
21/10/1943 e 03/02/1947, no posto de Albergaria-a-Velha e nos dias 13/12/1955, 04/10/1966 e
22/11/1983, no posto de Oliveira do Bairro), sendo que o máximo registo corresponde a 105.4 mm,
em Albergaria-a-Velha;



O valor médio da precipitação diária máxima anual oscilou entre os 50 e os 60 mm, para qualquer
um dos três postos udométricos;



Não se verifica qualquer tendência de crescimento dos valores diários máximos anuais ao longo dos
últimos anos.

120

90

60

30

0
18-05-1927

24-01-1941

03-10-1954

Albergaria-a-Velha

11-06-1968

18-02-1982

Gafanha da Nazaré

28-10-1995

06-07-2009

Oliveira do Bairro

Figura 11: Precipitação diária máxima anual para os postos udométricos de Albergaria-a-Velha (1931-2007), Gafanha da Nazaré
(1949-2007) e Oliveira do Bairro (1931-2007).
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A Tabela 5 representa a análise estatística aos valores da máxima precipitação diária.

Tabela 5: Precipitação diária máxima anual nos postos udométricos de Albergaria-a-Velha (AV), Gafanha da Nazaré (GN) e Oliveira
do Bairro (OB).

Número de registos
Precipitação diária máxima (mm)
Média da precipitação diária máxima anual (mm)
Desvio padrão (mm)

AV
69
105.4
58.6
17.8

GN
56
85.0
50.4
14.7

OB
68
97.0
57.1
16.0

2.2.3. PRECIPITAÇÃO MENSAL
Na Tabela 6 e na Figura 12 são apresentados os valores da precipitação média mensal observada para os
três postos udométricos em análise. Com base na série de observações da precipitação média mensal é
possível constatar que:


Os meses com precipitação superior a 100 mm vão de Outubro a Fevereiro, em qualquer um dos
três postos analisados;



No mês de Março a média mensal é inferior a 100 mm na Gafanha da Nazaré, e só o posto de
Albergaria-a-Velha ultrapassa os 100 mm de precipitação média em Abril;



Dos três postos udométricos analisados, o de Albergaria-a-Velha apresenta sempre os maiores
valores de precipitação mensal, enquanto o da Gafanha da Nazaré regista em geral os menores

h (mm)

valores.
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Figura 12: Precipitação mensal nos postos udométricos de Albergaria-a-Velha (AV), Gafanha da Nazaré (GN) e Oliveira do Bairro
(OB).
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Tabela 6: Precipitação média mensal (mm) registada nos postos udométricos de Albergaria-a-Velha (AV), Gafanha da Nazaré (GN) e
Oliveira do Bairro (OB).

Janeiro
Fevereiro
Março
Abril
Maio
Junho
Julho
Agosto
Setembro
Outubro
Novembro
Dezembro

Albergaria-a-Velha
181.6
141.2
136.4
108.9
96.1
51.7
22.0
25.8
63.4
130.6
150.7
183.2

Gafanha da Nazaré
147.0
118.4
111.1
88.9
78.8
37.8
14.0
23.0
50.2
103.6
137.5
151.8

Oliveira do Bairro
133.1
114.2
95.0
81.3
77.0
36.4
14.7
22.5
48.1
112.0
132.1
129.7

2.2.4. PRECIPITAÇÃO ANUAL
A precipitação anual acumulada ao longo do ano hidrológico junto à área de estudo cresce com a altitude,
apresentando o posto de Albergaria-a-Velha os maiores valores, seguindo-se Oliveira de Bairro e por fim
Gafanha da Nazaré. A variabilidade inter-anual é baixa, os valores de precipitação apresentam na sua
maioria uma grandeza na ordem dos 1000 mm, tendo atingindo nos anos de 1937/38 e de 2000/01, valores
máximos acima de 2500 mm (Figura 13).
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Figura 13: Precipitação anual para os postos udométricos de Albergaria-a-Velha (AV), Gafanha da Nazaré (GN) e Oliveira do Bairro
(OB).
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A análise de distribuição dos valores da precipitação anual registada na mesma série resultou nos
parâmetros estatísticos presentes na Tabela 7, bem como a respetiva distribuição por classes de frequência
apresentada na Figura 14. Verifica-se que:


Os valores mais frequentes se concentram na classe de 800 a 950 mm para o posto da Gafanha da
Nazaré (32.7%), e entre 950 a 1100 mm para os restantes dois postos, representando em ambos os
casos 24.3% das ocorrências;



A precipitação estimada para os anos secos, cujos valores são excedidos em 80% dos anos,
apresenta valores de precipitação de cerca de 800 mm (990 mm para Albergaria-a-Velha, 767 mm
para a Gafanha da Nazaré e 811 mm para Oliveira do Bairro);



No caso dos anos húmidos (excedidos em 20% dos anos), resultam valores acima dos 1300 mm,
com exceção do posto da Gafanha da Nazaré, com valor de cerca de 1287 mm (Albergaria-a-Velha
com 1490 mm e Oliveira do Bairro com 1336 mm);



Os resultados obtidos revelam a pequena variabilidade na amplitude das precipitações anuais no
posto udométrico da Gafanha da Nazaré, que por a elevação do terreno é mais representativa da
área de estudo, e tem localização geográfica próxima da bacia hidrográfica.

Frequência de precipitação anual
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Classe de frequência de alturas de precipitação anual (mm)
AV

GN
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Figura 14: Distribuição da frequência de precipitação anual por classes em Albergaria-a-Velha (AV), Gafanha da Nazaré (GN) e
Oliveira do Bairro (OB).
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Tabela 7: Precipitação anual registada nos postos udométricos de Albergaria-a-Velha (AV), Gafanha da Nazaré (GN) e Oliveira do
Bairro (OB).

Número de registos
Precipitação máxima anual (mm)
Precipitação mínima anual (mm)
Precipitação média anual (mm)
Desvio padrão (mm)

AV
73
2598.5
584.6
1287.4
382.0

GN
55
1795.5
494.8
995.3
292.7

OB
69
1810.2
536.4
1060.2
289.2

2.2.5. CURVAS DE INTENSIDADE-DURAÇÃO-FREQUÊNCIA (IDF)
As curvas IDF determinam, para um dado posto udométrico, a relação entre a intensidade de precipitação e
a duração associada a um período de retorno (ou probabilidade de não exceder):
I = a. t b

(6)

t – tempo (minutos);
I – intensidade de precipitação (mm/h)

Na expressão 6, a e b são parâmetros que dependem do período de retorno e da localização da bacia. Para
a bacia hidrográfica em estudo foram utilizados os parâmetros determinados para o posto udométrico da
Universidade de Aveiro, para uma precipitação de duração de 5 a 30 minutos, cujos valores para cada um
dos períodos de retorno de 2, 5, 10, 20, 50 e 100 anos, são apresentados na Tabela 8 (Brandão et al., 2001).

Tabela 8: Parâmetros a e b das curvas IDF, para os vários períodos de retorno.

Período de retorno (anos)

a

b

2

168.74

-0.529

5

213.70

-0.530

10

243.44

-0.531

20

271.90

-0.531

50

308.88

-0.531

100

336.53

-0.531
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3. ESTIMATIVA DOS CAUDAIS AFLUENTES MÁXIMOS
As cheias são fenómenos naturais, decorrentes do carácter aleatório dos processos hidrológicos, cujo
conhecimento interessa aprofundar para se reduzirem os riscos delas decorrentes. Para a determinação
dos caudais de ponta de cheia, existem três tipos de abordagens:


Fórmulas empíricas, deduzidas a partir da experiência, tendo em consideração a área da bacia
hidrográfica, sem associarem os resultados a probabilidades de ocorrência;



Fórmulas cinemáticas, que entram em linha de conta com as características do movimento da água
na bacia hidrográfica, expressas através das noções de tempo de concentração e de chuvada crítica
(chuvada que origina o maior caudal de ponta para um dado período de retorno);



Tratamento estatístico de registos de caudais passados, de forma a extrapolar o comportamento
futuro.

Dos elementos disponíveis para este estudo, considerou-se principal a apresentação de resultados de
estimativas de caudais com recurso a métodos cinemáticos. Esta opção deveu-se ao facto de não se
possuírem elementos que caracterizem uma série de caudais para tratamento estatístico, e as fórmulas
empíricas não associarem um período de retorno ao valor estimado. Apesar deste facto, o caudal de ponta
foi ainda estimado com recurso à fórmula empírica de Iskowski.

3.1.

FÓRMULAS EMPÍRICAS

As fórmulas empíricas são baseadas na experiência e não associam uma probabilidade de ocorrência ao
valor do caudal, apesar de essa probabilidade ser considerada muito baixa. No entanto, estes métodos
continuam a ter interesse na determinação de cheias excecionais, na ausência de informação hidrométrica.
Neste estudo foi aplicada a fórmula de Iskowski, mas o seu resultado não está associado a qualquer
período de retorno.
A fórmula de Iskowski foi uma das primeiras fórmulas empíricas a considerar a precipitação na bacia
hidrográfica. Trata-se de uma fórmula de validade regional, fornecendo o valor do caudal de ponta de cheia
em função da área da bacia hidrográfica e de fatores climáticos e fisiográficos. Entre as fórmulas empíricas,
é das que mais se utiliza por ter em consideração a precipitação sobre a bacia. Em Portugal, a sua aplicação
conduz a caudais inferiores aos reais, por ter sido deduzida a partir de dados de cheias máximas de 289 rios
da Europa Central, com bacias hidrográficas muito variadas, com regimes de chuvas regular e onde a uma
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mesma precipitação média anual corresponde menor número de precipitações intensas de curta e média
duração, que provocam menores caudais de cheia (Martins, 2000).

Fórmula de Iskowski
Qp = K m I A

(7)

K – coeficiente que depende de diversos fatores característicos da morfologia da bacia
m – coeficiente que depende da área da bacia;
I – precipitação média anual (m)
A – área da bacia (km2)

A aplicação desta formulação para a bacia em estudo foi realizada considerando que a bacia se enquadra
num terreno em planície com leves ondulações, em que o solo é pouco permeável e com uma área inferior
a 10 km2 (K=0.04 e m=10). Foi considerado ainda que a precipitação média anual corresponde à média dos
valores médios anuais (Tabela 7), registados para os postos pluviométricos de Albergaria-a-Velha, Gafanha
da Nazaré e Oliveira do Bairro, ou seja, I=1114 mm. O caudal obtido de 0.27 m3/s representa uma primeira
indicação da ordem de grandeza dos caudais de ponta verificados para a bacia em estudo.

3.2.

FÓRMULAS CINEMÁTICAS

São diversos os métodos existentes na bibliografia que permitem estimar os caudais de ponta de cheia. As
fórmulas cinemáticas são as formulações que permitem associar um período de retorno a cada valor de
caudal estimado. No entanto, a projeção num determinado espaço temporal do máximo valor de caudal
que irá afluir ao local é difícil, e depende de vários parâmetros, com alguma subjetividade de classificação.
De seguida apresentam-se os valores obtidos pela aplicação de quatro formulações de utilização
generalizada em bacias hidrográficas, com a mesma dimensão e características do caso em estudo.



Fórmula Racional

De entre as metodologias simplificadas para calcular o caudal de ponta de cheia em pequenas bacias
hidrográficas, a fórmula racional é reconhecidamente a de maior utilização e divulgação à escala mundial.
Apesar de não existir consenso relativamente à dimensão das bacias hidrográficas que deve constituir o
limite de aplicabilidade, em Portugal esta tem sido utilizada com resultados satisfatórios, em bacias com
áreas inferiores a 25 km2 (Lencastre e Franco, 1992).
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Q p = c i̅ A

(8)

c – coeficiente de escoamento, baseado nas características da superfície de terreno, admitidas constantes
para toda a bacia (adimensional);
i̅ – intensidade média correspondente ao valor máximo de precipitação para determinada frequência de
ocorrência, com duração igual ao tempo de concentração da bacia (m/s);
A – área da bacia (m2).

Neste caso, de acordo com a caracterização de ocupação e uso de solo foi considerado para o coeficiente
de escoamento c, o valor de 0.3, correspondente a áreas agrícolas com culturas e pastagens, em que os
solos apresentam uma capacidade de infiltração média e com algumas zonas arenosas.
A intensidade média de precipitação com duração igual ao tempo de concentração, considerado igual a 12
minutos, foi determinada a partir da expressão 6 para os diferentes períodos de retorno.



Fórmula de Giandotti
Qp =

λAh
tc

(9)

A – área da bacia (km2);
𝜆 – parâmetro que depende da área da bacia (0.224 para bacias com área inferior a 500 km2);
h – altura máxima de precipitação (expressa em mm) para determinada frequência de ocorrência, com
duração igual ao tempo de concentração da bacia;
tc – tempo de concentração da bacia (expresso em horas).



Fórmula do Soil Conservation Service (SCS)
Qp =

0.277 k A hu
tP

(10)

A – área da bacia (km2);
k – fator de ponta, dependente da declividade da bacia (neste caso foi considerado o valor de 0.75);
hu – altura útil (mm);
tp – tempo de ponta (horas).
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A altura útil da precipitação foi determinada de acordo com as expressões 11 ou 12, em função das perdas
iniciais da chuvada:
hu =

(h − h0 )2
, se h > h0
h + 4 . h0

hu = 0, se h ≤ h0

(11)

(12)

h0 – perdas iniciais de chuvada, antes de se iniciar o escoamento superficial (mm).

As perdas iniciais da chuvada são estimadas pela seguinte equação:
h0 =

5080
− 50.8
N

(13)

N – número do escoamento (depende do tipo hidrológico do solo, do uso do solo e das condições de
superfície). Este foi considerado igual a 75 para um grau de humedecimento médio do solo, pelo que foi
adotado o valor de 88 para as condições de solo húmido a incluir na expressão 13. Estes valores resultam
do solo da bacia ser classificado do tipo hidrológico B, considerando as terras lavradas, algumas cultivadas e
outras não.

O tempo de ponta foi determinado de acordo com a expressão:
1
t p = t r + 0.6 t c
2

(14)

tc – tempo de concentração da bacia (horas);
tr – tempo de duração da precipitação útil (horas), dado pela equação 15:
tr = t +

h0
i̅

(15)

i – intensidade média de precipitação, considerada constante durante toda a chuvada, determinada pela
expressão 06.



Fórmula de Mockus
Qp =

0.277 k A hu
√t c + 0.6 t c

(16)

A – área da bacia (km2);
k – fator de ponta, dependente da declividade da bacia;
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hu – altura útil (mm);
tc – tempo de concentração (horas).
Na expressão 16 considerou-se o valor da altura útil da precipitação calculado de acordo com as expressões
11 e 12, sendo que a intensidade média de precipitação foi considerada constante durante toda a chuvada,
e a sua determinação foi feita com recurso à expressão 6, em função do período de retorno. O valor de k foi
também considerado igual a 0.75, à semelhança da formulação do Soil Conservation Service.

3.3.

RESUMO DOS CAUDAIS DE PONTA

De acordo com as formulações cinemáticas expostas, os valores obtidos para os caudais de ponta em
função de diferentes probabilidades de ocorrência (diferentes períodos de retorno) apresentam-se na
Tabela 9.

Tabela 9: Caudais de ponta (m3/s) para as diferentes formulações e períodos de retorno.

Período de
retorno (anos)

Giandotti

Racional

SCS

Mockus

Caudal
Considerado

2

6.07

2.26

1.04

0.63

1.31

5

7.67

2.85

1.57

1.17

1.87

10

8.72

3.24

1.95

1.59

2.26

20

9.73

3.62

2.33

2.04

2.66

50

11.06

4.11

2.96

2.65

3.24

100

12.05

4.48

3.29

3.13

3.64

Os resultados obtidos pela fórmula de Giandotti apresentaram-se extremamente elevados quando
comparados com os restantes, refletindo o facto de ser uma formulação mais apropriada para estimativa
de caudais de ponta em bacias de áreas superiores. Das restantes formulações utilizadas, os resultados
obtidos pela fórmula racional são os mais elevados, sendo no entanto comparáveis aos resultados das
formulações SCS e Mockus. Os resultados destes dois últimos métodos são bastante próximos entre si,
refletindo a semelhança de pressupostos em que se baseiam estas duas formulações.
À exceção da formulação de Giandotti, os resultados obtidos podem-se considerar consistentes, com
diferenças máximas relativas de cerca de 40% entre os três métodos (Racional, SCS e Mockus), para o
período de retorno de 100 anos. Assim, foi excluído o valor da formulação de Giandotti e foi adotado o
valor que resulta da média das três formulações restantes para representar o máximo caudal afluente à
área de estudo, para os diferentes períodos de retorno (Tabela 9). De forma a adotar uma postura
conservativa e do lado da segurança na avaliação da capacidade de vazão necessária, o valor de
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dimensionamento utilizado para representar o caudal de ponta nos cálculos seguintes, para um período de
retorno de 100 anos, foi de 4 m3/s.
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4. CAPACIDADE DE VAZÃO DAS SECÇÕES
A probabilidade de inundação da área em estudo depende não só das características de precipitação e da
bacia hidrográfica que influenciam os caudais afluentes ao terreno, mas também da capacidade de vazão
das secções por onde flui o escoamento.
Neste capítulo, em primeiro lugar, com base em estudos desenvolvidos por Lopes e Dias (2015) foram
estimadas as cotas máximas de superfície livre de água no rio Vouga, na secção de descarga das tubagens
que atravessam os terrenos da Portucel Soporcel. A estimativa da cota máxima da superfície livre do Vouga
inclui o efeito de marés vivas e potenciais alterações climáticas na Ria de Aveiro (storm surge e subida do
nível do mar). De seguida, foi avaliada a capacidade máxima de vazão das secções das tubagens existentes
na unidade fabril do Grupo Portucel Soporcel, tendo em conta vários cenários de escoamento
condicionados pelas cotas de entrada a montante e de descarga a jusante. Por fim, estudou-se a
capacidade de vazão necessária para escoar o máximo caudal afluente num período de retorno de 100
anos, conjugado com o pior cenário de cotas da superfície livre na secção de descarga, apresentando-se
uma proposta de solução para escoamento do caudal de ponta estimado.

4.1.

COTAS MÁXIMAS DA SUPERFÍCIE LIVRE NA SECÇÃO DE DESCARGA

Considerando o trabalho desenvolvido por Lopes e Dias (2015), que com recurso ao modelo numérico
ELCIRC, avaliaram os níveis máximos de maré em qualquer ponto da Ria de Aveiro, de acordo com vários
cenários e para vários períodos de retorno, estima-se que o nível máximo de maré atingido no local de
estudo seja 2.41 metros (cota topográfica). O estudo de Lopes e Dias (2015) considerou diversos cenários
que conjugam efeitos meteorológicos (pressões atmosféricas e ventos, identificados como storm surge) e a
subida do nível do mar. Os valores dos diferentes cenários são apresentados na Tabela 10.

Tabela 10: Nível máximo de maré no local em estudo, considerando diversos cenários (Lopes e Dias, 2015).

Cenários

Storm surge (m)

1
2
3
4
5
6
7

0.55
0.93
1.07
1.17
1.26
0.55
1.26

Subida do nível do
mar (m)
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.42
0.42

Cota no local em
estudo (m)
1.55
1.84
1.90
1.94
1.98
1.90
2.41
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Na modelação realizada, Lopes e Dias (2015) consideraram caudais fluviais constantes dos cinco principais
rios afluentes à Ria de Aveiro. Os caudais considerados foram de 80 m3/s do rio Vouga, 20 m3/s do rio
Antuã, 5 m3/s do rio Boco, 10 m3/s do rio Mira e 5 m3/s do rio Cáster.
Mantendo o carácter conservativo desta análise, o cenário considerado neste estudo foi o mais
desfavorável (Cenário 7), que incluí a subida do nível do mar em 0.42 metros, correspondendo a uma cota
máxima do nível da superfície da água na zona de descarga das tubagens de 2.41 metros, referidos ao nível
topográfico.

4.2.

CAPACIDADE DE VAZÃO EXISTENTE

A linha entubada ao longo dos terrenos do complexo industrial do Grupo Portucel Soporcel é composta por
3 troços com secções distintas (Figuras 15 e 16). Mais a montante, um primeiro troço de pequenas
dimensões é composto por 5 condutas implantadas em paralelo, com 300 mm de diâmetro (Figura 15a),
seguindo-se uma conduta com diâmetro de 1200 mm (Figura 15b) numa extensão aproximada de 200 m.
Finalmente, um último troço é composto por 2 condutas colocadas em paralelo, cada uma com 600 mm de
diâmetro, devolvendo o escoamento à vala a céu aberto, antes da descarga no rio Vouga (Figura 15c).

a) Entrada praticamente submersa da
passagem hidráulica com 300 mm de
diâmetro.

b) Poço de ligação e conduta com
1200 mm de diâmetro.

c) Zona de descarga da conduta entubada
na vala do Salgueiral.

Figura 15: Secções existentes na passagem hidráulica da unidade fabril do Grupo Portucel Soporcel.



5 tubos com 300 mm de diâmetro (extensão aproximada de 20 metros);



1 tubo com 1200 mm de diâmetro (extensão aproximada de 200 metros);



2 tubos com 600 mm de diâmetro (extensão aproximada de 60 metros).
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Figura 16: Troços e secções atuais da linha de água entubada que atravessa os terrenos da Portucel Soporcel.

Por forma a determinar a capacidade de vazão máxima de cada uma destas secções, recorreu-se à fórmula
de Manning-Strickler:
Q = k s A R2/3 i1/2

(17)

Q – caudal (m3/s);
ks – coeficiente de rugosidade (m1/3/s);
A – área da secção (m2);
R – raio hidráulico (m), representando o quociente entre a área da secção e o perímetro molhado;
i – inclinação (m/m).

Atendendo às características dos materiais que constituem as secções, considerou-se que o coeficiente de
rugosidade que melhor as representa é o valor de 75 m1/3/s, considerando-se portanto ser uma superfície
de betão lisa (Farinha e Reis, 2000). Para cálculo da inclinação recorreu-se a projetos existentes relativos à
construção da zona entubada da vala do Salgueiral, que indicam um comprimento total de 280 metros e
um desnível de 0.45 metros entre a cota de soleira de montante e a cota de soleira a jusante. Com estas
considerações, o valor de inclinação média da conduta é de 0.0016 m/m (0.16%).
Variando a altura da coluna de água em relação à cota de soleira de montante e desprezando a influência
do nível de maré a jusante da tubagem, os valores de caudal escoado variam de acordo com a Figura 17
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(assumindo que o escoamento se dá em superfície livre), obtendo-se a máxima capacidade de vazão
apresentada na Tabela 11.

Tabela 11: Capacidade de vazão das secções existentes, desprezando a influência da maré a jusante.

Secção
5Φ300
1Φ1200
2Φ600

Capacidade de vazão (m3/s)
0.20
1.64
0.52

Caudal em superfície livre (m3/s)

1.8

5Φ300
1Φ1200
2Φ600

1.6
1.4
1.2
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
0.0
0.0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

0.8

0.9

1.0

1.1

1.2

Altura acima da soleira de montante (m)
Figura 17: Capacidade de vazão em relação à altura de escoamento acima da cota de soleira de montante.

Os resultados apresentados pela Tabela 11 indicam que qualquer uma das secções é insuficiente para dar
vazão ao escoamento do caudal de ponta estimado para a bacia hidrográfica (mesmo sem estar
condicionado pelos níveis da superfície livre da água a jusante), com particular destaque para as cinco
secções com 300 milímetros de diâmetro, que possuem em conjunto uma capacidade de vazão muito
inferior à secção de 1200 milímetros. Tendo em consideração os valores de caudal apresentados na Tabela
9, com exceção da conduta de 1200 mm de diâmetro, os resultados mostram a incapacidade de escoar os
caudais de ponta estimados para períodos de retorno inferiores a 2 anos.
Verificando-se a insuficiente capacidade de vazão, o acumular de água a montante faz com que a cota da
superfície livre a montante da zona entubada fique acima do limite superior da secção de entrada,
passando o escoamento a dar-se em secção cheia, sob pressão. Neste cenário extremo, a capacidade de
vazão das secções existentes foi também avaliada, considerando que o nível da água a montante poderá no
máximo atingir a cota de 5 metros, máximo admissível que se pretende implementar perante as estruturas
e infraestruturas existentes e que se pretendem construir. Considerou-se o nível da superfície livre da água
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a jusante de acordo com o cenário 7, correspondente à cota 2.41 m. Para o cálculo do caudal de vazão de
um escoamento sob pressão, recorreu-se à fórmula de perda de carga total.

ΔH = (1 + k e +

12.7 g L U 2
)
k s 2 D4/3 2g

(18)

ΔH – perda de carga total (m);
k e – perda de carga à entrada;
k s – coeficiente de rugosidade (m1/3/s);
D – diâmetro da secção (m);
L – comprimento da tubagem (m);
U – velocidade de escoamento (m/s);
g – acelaração gravítica (m2/s).

Assim, foi considerada uma perda de carga total máxima admissível de 2.59 metros (diferença do nível de
água entre montante e jusante da tubagem) e um coeficiente de perda de carga à entrada da conduta de
0.2, valor que corresponde à maioria das situações descritas na bibliografia (o coeficiente de
Manning-Strickler manteve-se igual a 75 m1/3/s). Apesar dos valores da capacidade de vazão aumentarem
consideravelmente devido ao aumento da cota a montante para 5 metros, este acréscimo de capacidade
não é suficiente para escoar o caudal de ponta estimado para a bacia hidrográfica em estudo. Os resultados
da capacidade de vazão perante o cenário considerado são apresentados na Tabela 12.

Tabela 12: Capacidade de vazão das secções existentes, considerando influência da maré a jusante e nível máximo admissível a
montante.

Secção
5Φ300
1Φ1200
2Φ600

Capacidade de vazão (m3/s)
0.41
3.02
1.02

Os resultados obtidos para a capacidade de vazão são inferiores ao caudal de ponta estimado para um
período de retorno de 2 anos, nas secções com diâmetros de conduta de 300 mm e de 600 mm. Mesmo o
trecho de 1200 mm de diâmetro tem uma capacidade de vazão inferior ao caudal de ponta estimado para
um período de retorno de 50 anos, o que demonstra a necessidade de intervenção ao longo de todo o
troço entubado da vala do Salgueiral.
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PROPOSTA DE SOLUÇÃO

Para o dimensionamento de uma secção com capacidade de vazão suficiente para escoar o caudal de ponta
de 4 m3/s, considerou-se que o nível máximo adequado para a cota da superfície livre da água a montante
dos terrenos da instalação fabril seria a cota 4.5 metros, por forma a não atingir o máximo admissível nessa
zona (os 5 metros, referidos na secção anterior). A cota máxima da superfície livre a jusante, na zona da
descarga, foi assumida a um nível de 2.5 metros. Considerou-se ainda que o novo comprimento da
tubagem corresponde a 400 metros, acomodando a ampliação da unidade fabril. Considera-se que a
instalação da tubagem pode ter a soleira a montante à cota 2.70 m e a soleira a jusante à cota 1.50 m,
valores compatíveis com as cotas do terreno no local de implantação da tubagem Estes valores
correspondem a uma inclinação da tubagem de 0.3%. Os valores adotados para dimensionamento
correspondem a um caudal de 4 m3/s, coeficiente de perda de carga na secção de entrada de 0.2 e
coeficiente de rugosidade de 75 m1/3/s, tal como nos pressupostos de cálculo da capacidade de vazão
existente.
Aplicando a expressão 17, até a cota de água a montante submergir a conduta, e a expressão 18, para a
conduta submersa a montante, concluiu-se que será necessária uma secção com um diâmetro mínimo de
1500 mm para ter capacidade de escoar o caudal de ponta estimado para o período de retorno de 100
anos. Note-se que com este diâmetro e as cotas máximas previstas para a superfície livre a jusante, na zona
de descarga, o escoamento nunca ocorrerá com secção cheia e afogamento do escoamento a jusante.
A Figura 18 representa a capacidade de vazão da secção de 1500 mm de diâmetro, em função da cota da
superfície livre de água a montante da tubagem (mantendo constante a cota da superfície livre a jusante,
com o valor desfavorável de 2.5 metros, pelo que a inclinação com que se dá o escoamento em superfície
livre é variável). Como é possível verificar, com o nível da superfície livre a montante à cota 3.95 m, a
capacidade de vazão é suficiente para escoar o caudal de ponta estimado. Quando o nível de água passa a
situar-se acima da cota superior da secção de entrada, a capacidade de vazão decresce um pouco devido à
perda de carga associada a uma secção cheia. Com o aumento do nível da água acima da cota 4.2 m
(2.7 metros da soleira mais 1.5 metros de diâmetro da conduta), a capacidade de vazão volta a aumentar,
atingindo a capacidade de vazão de 4.33 m3/s à cota 4.5 m e de 4.85 m3/s à cota de 5 m.
Noutra perspetiva, no caso de uma situação extrema, em que a cota da superfície livre da água nos
terrenos a montante da Portucel Soporcel atinja os 5 metros, a capacidade de escoamento de 4 m 3/s é
assegurada para cotas a jusante inferiores a 3.3 metros (com desníveis entre montante e jusante de
1.7 metros), permitindo folga em relação aos 2.41 metros máximos apontados pelo estudo de Lopes e Dias
(2015).
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Capacidade de vazão (m3/s)

6
5
4
3
2

1
0
2.70

2.93

3.16

3.39

3.62

3.85

4.08

4.31

4.54

4.77

5.00

Cota de água a montante (m)
Figura 18: Capacidade de vazão da secção de diâmetro 1500 mm em função da cota topográfica da superfície livre da água a
montante da tubagem, mantendo a cota de jusante ao nível de 2.5 m.

Para finalizar, considerando os elementos correspondentes ao levantamento topográfico realizado, foi
estimado o volume de água que os terrenos adjacentes aos da unidade fabril do Grupo Portucel Soporcel, a
montante da Nova Avenida Nascente (a construir) podem acumular numa situação extrema, funcionando
esta zona como bacia de retenção dos caudais de água em excesso, até à cota de 5 metros.
Através da modelação do terreno em 3 dimensões, estima-se que a vala do Salgueiral tem capacidade de
acumular cerca de 7000 m3 até que o nível de água atinja a cota de 4.5 m. Estima-se ainda um volume
adicional de 2000 m3, caso o nível de água atinja a cota de 5 m, perfazendo um volume total de 9000 m 3 na
bacia de retenção. A Figura 19 representa a área inundável a montante da Nova Avenida Nascente, caso
sejam atingidas as cotas de 4.5 metros ou de 5 metros.

Figura 19: Delimitação da área da bacia de retenção associada à vala do Salgueiral, após as obras de expansão do Grupo Portucel
Soporcel.
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5. CONCLUSÕES
O presente estudo foi elaborado com o objetivo de proceder à caracterização dos caudais de ponta
escoados na vala do Salgueiral, à entrada de uma área pertencente aos terrenos do Grupo Portucel
Soporcel. Os caudais de ponta estimados foram comparados com a capacidade de vazão das secções da
tubagem existente no local e foi proposta uma solução de intervenção para atingir o efetivo escoamento
dos valores máximos esperados para um período de retorno de 100 anos. Esta análise tem como objetivo
possibilitar a ampliação da unidade fabril do Grupo Portucel Soporcel, ocupando terrenos que até à data
eram considerados inundáveis, pois funcionavam como bacia de retenção de volumes de água em excesso.
Dos elementos recolhidos e estudos desenvolvidos, realçam-se os seguintes resultados:


A bacia hidrográfica que caracteriza a secção transversal da linha de água em estudo apresenta
pequenas dimensões (0.6 km2), uma forma aproximadamente arredondada, com uma baixa
densidade de drenagem e com terrenos de pequena declividade. Os terrenos da bacia hidrográfica
correspondem geologicamente a depósitos de praias antigas e de terraços fluviais e o uso de solo é
maioritariamente destinado a zonas agrícolas com culturas e pastagens. A generalidade destas
características indiciam pouca propensão para caudais de ponta elevados e consequentemente
apontam para uma baixa probabilidade de ocorrência de cheias;



Os tempos de concentração da bacia hidrográfica foram estimados recorrendo a cinco formulações
diferentes, indicando valores entre os 9 minutos e 1 hora e 17 minutos, sendo este último um valor
desviado de todas as outras estimativas. Para valor de cálculo foi adotada a média dos quatro
valores mais baixos, obtendo-se assim um tempo de concentração de 12 minutos.



A precipitação que caracteriza o local em estudo é regular ao longo dos anos, com valores mais
elevados de precipitação nos meses de Dezembro e Janeiro. A precipitação máxima diária
raramente ultrapassou os 90 mm ao longo do histórico de registos. A precipitação média mensal
tem sempre valores inferiores a 200 mm, e os máximos anuais oscilam entre os 1795.5 mm da
Gafanha da Nazaré e os 2598.5 mm, em Albergaria-a-Velha;



O caudal de ponta de cheia foi estimado recorrendo-se a 4 formulações cinemáticas distintas,
obtendo-se valores de caudal máximo para os períodos de retorno de 2, 5, 10, 20, 50 e 100 anos.
Devido à disparidade dos resultados da fórmula de Giandotti relativamente aos das restantes
formulações, os valores obtidos com base nesta formulação não foram considerados. Os caudais
para os períodos de retorno referidos foram 1.31, 1.87, 2.26, 2.66, 3.24 e 3.64 m 3/s,
respetivamente. Com base nestes resultados, o caudal de ponta considerado no dimensionamento
foi de 4 m3/s.
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A zona entubada da vala do Salgueiral possui atualmente 3 troços com secções diferentes:
5Φ300mm; 1Φ1200mm e 2Φ600mm. Para cada uma destas secções, a capacidade de vazão foi
estimada de acordo com dois cenários distintos. Num primeiro cenário, em que o escoamento se
efetua em regime de superfície livre, as capacidades de vazão resultantes são, respetivamente:
0.20, 1.64 e 0.52 m3/s. Num cenário extremo (incluindo alterações climáticas), em que a superfície
livre da água de montante atinge a cota 5 m e perante o pior cenário de maré viva a jusante no
ponto de descarga, à cota 2.50 m, o escoamento efetua-se sob pressão, atingindo caudais de 0.41,
3.02 e 1.02 m3/s, respetivamente. Estas capacidades de vazão atual demonstram ser insuficientes
para responder ao caudal de ponta máximo considerado para a bacia hidrográfica em estudo.



Como solução para escoamento do caudal de ponta, propõe-se uma conduta de secção circular em
betão liso, com diâmetro 1500 mm, por forma a possuir uma capacidade de vazão de 4m 3/s em
situação de escoamento sob pressão, vencendo desníveis de água entre a superfície a montante e a
jusante da tubagem de 1.7 metros. Considerando que a cota de soleira a montante é de 2.70 m e
de jusante é de 1.50 m, e que a nova tubagem terá uma extensão aproximada de 400 metros, a
inclinação correspondente será de 0.3%, representando uma capacidade de escoamento máxima
em regime de superfície livre de 4.73 m3/s.



No caso de uma situação extrema, em que a cota da superfície livre da água nos terrenos a
montante da Portucel Soporcel atinja os 5 metros, a capacidade de escoamento de 4 m3/s é
assegurada para cotas de descarga a jusante inferiores a 3.3 metros. Ou seja, num cenário extremo
de caudais resultantes de precipitação intensa (para um período de retorno de 100 anos), a solução
proposta é eficaz para cotas da superfície livre no Vouga quase um metro acima dos cenários de
marés e alterações climáticas mais desfavoráveis. Neste cenário, com os terrenos a montante
inundados até à cota de 5.0 metros é acumulado e armazenado nesta zona um volume total de
9000 m3 de água.
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Anexos

SITUAÇÃO DO PROJECTO SMOOTH EM RELAÇÃO
ÀS MELHORES TÉCNICAS DISPONÍVEIS (MTD)

1.

INTRODUÇÃO
No presente documento apresenta-se uma síntese da situação da Unidade Industrial da
Portucel Soporcel Tissue (PST), ou seja, do Projecto Smooth, no que respeita à
implementação das Melhores Técnicas Disponíveis (MTD) para a produção de pasta,
papel e cartão, tal como estão definidas na Decisão de Execução da Comissão
2014/687/UE, de 26 de Setembro de 2014, publicada no Jornal Oficial da União
Europeia, em 30 de Setembro de 2014, bem como no novo BREF Pasta e Papel (P&P).
Optou-se por apresentar quadros de síntese, em que se descrevem as MTD aplicáveis e a
situação que se irá verificar na instalação.

2.

MELHORES TÉCNICAS DISPONÍVEIS (MTD) PARA A PRODUÇÃO DE
PASTA, PAPEL E CARTÃO
De acordo com o processo produtivo da PST, incluiu-se a verificação das seguintes
MTD aplicáveis à produção de papel:
− Conclusões MTD gerais;
− Conclusões MTD para a produção de papel e processos afins.

2.1

Conclusões MTD Gerais
No Quadro 1 apresenta-se a situação da unidade industrial da PST em relação às MTD
gerais, aplicáveis à produção de pasta de papel, papel e cartão.
Quadro 1 – Situação na instalação em relação às MTD (Gerais)

Descrição das MTD
(e respectiva aplicabilidade)

Situação na
Instalação

Descrição da Situação
na Unidade Industrial da PST

MTD 1 – Sistema de Gestão Ambiental (para melhorar o desempenho global das instalações de produção de pasta de papel, papel e cartão,
constitui MTD a implementação de um sistema de gestão ambiental - SGA)
1. Para melhorar o desempenho ambiental global das
Será implementado um Sistema de Gestão Ambiental, de acordo
instalações de produção de pasta de papel, papel e
Sim
com os requisitos da norma NP EN ISO 14001: 2004.
cartão, constitui MTD a implementação de um
sistema de gestão ambiental (SGA)
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Quadro 1 – Situação na instalação em relação às MTD (Gerais) (cont.)
Descrição das MTD
(e respectiva aplicabilidade)

Situação na
Instalação

Descrição da Situação
na Unidade Industrial da PST

MTD 2 – Gestão dos Materiais e Boa Gestão Interna (constitui MTD aplicar os princípios de boa gestão interna para minimizar o impacte
ambiental do processo de produção, utilizando uma combinação das técnicas indicadas a seguir) (cont.)
2.a Selecção e controlo cuidadosos dos produtos
químicos e aditivos.
2.b Análise das entradas/saídas, acompanhada de um
inventário de produtos químicos que inclua
quantidades e propriedades toxicológicas.
2.c Redução da utilização de produtos químicos ao
nível mínimo exigido pelas especificações de
qualidade do produto final.
2.d Não utilização, sempre que possível, de substâncias
perigosas (p.e. agentes de dispersão e limpeza, ou
tensioactivos, que contenham etoxilatos de
nonilfenol), substituindo-as por alternativas menos
nocivas.
2.e Minimização das descargas de substâncias para o
solo decorrentes de fugas e escorrências, da
deposição pelo ar e da armazenagem inadequada
de matérias-primas, produtos ou resíduos.

2.f Estabelecimento de um programa de gestão de
derrames e reforço do confinamento das fontes
relevantes, de forma a impedir a contaminação do
solo e das águas subterrâneas.

Sim

Serão implementados procedimentos adequados para selecção e
controlo dos químicos e aditivos, no âmbito do Sistema de
Gestão Ambiental.

Sim

Para além da actualização mensal dos mapas de produções e de
controlo das matérias-primas e subsidiárias, existirá um
inventário dos químicos que serão utilizados, com as respectivas
capacidades de armazenagem e as correspondentes fichas de
segurança.

Sim

Apenas serão utilizados produtos químicos de acordo com as
especificações de qualidade do produto final, ou por razões de
processo.

Sim

As substâncias perigosas serão reduzidas ao nível mínimo
exigido pelas especificações do produto final. Sempre que
possível, serão utilizadas na instalação substâncias menos
perigosas.

Sim

Não serão efectuadas quaisquer descargas de águas residuais,
resíduos ou outros poluentes no solo. Os produtos químicos com
características de perigosidade serão armazenados em reservatórios
dotados de bacias de contenção estanques, no interior do edifício das
máquinas de papel, permitindo a recolha de eventuais derrames.

Sim

As substâncias e misturas passíveis de provocar a contaminação dos
solos e das águas subterrâneas na unidade industrial da PST,
designadamente resina de resistência húmida, condicionador de telas
e feltros e biocidas, serão armazenadas e manuseadas em condições
seguras.
Assim, a resina, o condicionador e os biocidas serão armazenados em
bacias de contenção estanques no interior do edifício das máquinas
de papel.

2.g Concepção adequada das tubagens e dos sistemas
A concepção e o projecto das tubagens e dos sistemas de
de armazenagem, para manter as superfícies
Sim
armazenagem foram realizados de acordo com os requisitos
limpas e reduzir a necessidade de lavagens e
indicados.
limpeza.
MTD 3 – Gestão dos Materiais e Boa Gestão Interna (para reduzir a libertação de agentes quelantes orgânicos dificilmente
biodegradáveis, como o EDTA ou o DTPA, utilizados no branqueamento com peróxidos, constitui MTD uma combinação
das técnicas indicadas a seguir)
Não
3.a, 3.b e 3.c
Não aplicável na produção de papel.
aplicável
MTD 4 – Gestão da Água e das Águas Residuais (para reduzir a produção e a carga de poluentes das águas residuais resultantes da
armazenagem e da preparação das madeiras, constitui MTD uma combinação das técnicas indicadas a seguir)
Não
Não aplicável na produção de papel.
4.a, 4.b, 4.c, 4.d e 4.e
aplicável
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Quadro 1 – Situação na instalação em relação às MTD (Gerais) (cont.)
Descrição das MTD
(e respectiva aplicabilidade)

Situação na
Instalação

Descrição da Situação
na Unidade Industrial da PST

MTD 5 – Gestão da Água e das Águas Residuais (para reduzir a utilização de água crua e a produção de águas residuais, constitui MTD
confinar os circuitos de água na medida do tecnicamente possível, em função do tipo de pasta de papel e papel produzidos, utilizando uma
combinação das técnicas indicadas a seguir)

5.a Monitorização e optimização do consumo de água
(aplicabilidade geral).

5.b Avaliação das opções para a recirculação da água
(aplicabilidade geral).
5.c Equilíbrio do grau de fecho dos circuitos de água
com os potenciais efeitos negativos; utilizar
equipamentos suplementares, se necessário
(aplicabilidade geral).
5.d Separação, com vista à reutilização, das águas menos
contaminadas usadas na selagem de bombas de vácuo
(aplicabilidade geral).
5.e Separação, com vista à reutilização, da água de
refrigeração da água contaminada do processo
(aplicabilidade geral).
5.f Reutilização da água do processo em substituição
de água fresca, para fins de recirculação e fecho
dos circuitos de água (aplicável a novas instalações
e em caso de remodelações significativas; a
aplicabilidade poderá ser limitada devido aos
requisitos de qualidade da água e/ou dos produtos,
bem como a condicionalismos técnicos como a
precipitação/incrustação na rede de água, ou
aumento dos odores desagradáveis).
5.g Tratamento em linha (parcial) da água do
processo, para melhorar a sua qualidade, de modo
a permitir a recirculação ou reutilização
(aplicabilidade geral).

Sim

Construção de sistemas equilibrados de armazenamento de águas
brancas, filtradas (tratadas) e de pastas; utilização de
equipamentos e estruturas construídos e desenhados para um
menor consumo de água.
Existência de medidas e procedimentos de detecção e eliminação
de perdas de água em tubagens, depósitos, torneiras e outros
equipamentos.
Existência de medidores de caudais para contabilização dos
consumos de água e avaliação dos consumos nos processos.
Formação e consciencialização de todos os colaboradores para a
poupança de água.

Sim

Minimização da utilização de água fresca no fabrico de papel
através de maior recirculação das águas de processo e melhor
gestão da água.
Optimização da recolha de condensados para o circuito de água
de alimentação à caldeira de produção de vapor.

Sim

Controlo das potenciais desvantagens do encerramento dos
sistemas de água com a utilização de biocidas.

Sim

As águas dos sistemas de vácuo serão reutilizadas nos circuitos
de águas brancas.

Sim

Foram considerados sistemas de arrefecimento com torre em
circuito fechado nos sistemas auxiliares das máquinas de papel,
designadamente nas unidades hidráulicas e de lubrificação. Só é
consumida água fresca como make-up para compensar as perdas
nas torres de refrigeração.

Sim

Foi considerada a minimização do consumo de água fresca
através da optimização da reutilização das águas brancas,
directamente, e após clarificação e superclarificação, por um
sistema de filtração. A água clarificada será reutilizada nos
pulpers e nas diferentes operações de diluição da pasta e a água
superclarificada nos chuveiros das máquinas de papel.

Sim

Idem.

A Decisão de Execução da Comissão 2014/687/UE, de 26 de Setembro de 2014,
estabelece, no seu capítulo 1.1.3, bem como o novo BREF P&P, os caudais específicos
de águas residuais associados às MTD, nos pontos de descarga, após tratamento,
expressos em média anual.
A referida Decisão define os valores indicativos para “fábricas de papel não integradas”,
que é de 3,5 - 20 m3/t, mas que não são considerados níveis de emissão associados às
MTD (NEA-MTD).
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A unidade industrial de produção de papel tissue da PST irá ter um caudal específico
médio de águas residuais de 3,8 m3/t de papel, as quais serão ligadas às redes da
Celcacia para tratamento na respectiva ETAR.
Assim, o caudal específico de águas residuais aproxima-se do mínimo dos valores
indicativos do novo BREF P&P.
Apresentam-se a seguir as restantes MTD de índole geral.
Quadro 1 – Situação na instalação em relação às MTD (Gerais) (cont.)
Descrição das MTD
(e respectiva aplicabilidade)

Situação na
Instalação

Descrição da Situação
na Unidade Industrial da PST

MTD 6 – Consumo de Energia e Eficiência Energética (para reduzir o consumo de combustíveis e de energia nas fábricas de pasta e
papel, constitui MTD utilizar a técnica 6.a e uma combinação das outras técnicas indicadas a seguir)
6.a Utilização de um sistema de gestão da energia que
A unidade industrial da PST ficará abrangida pelo regime CELE
inclua todos os seguintes elementos:
(Comércio Europeu de Licenças de Emissão), sujeita à
monitorização e comunicação de informações relativas às
i. Avaliação do consumo total de energia e da
produção da instalação;
emissões de gases com efeito de estufa.
As máquinas de papel vão implicar a instalação de sistemas de
ii. Identificação, quantificação e optimização do
Sim
secagem do papel e de uma caldeira de produção de vapor que
potencial de recuperação de energia;
irão utilizar gás natural como combustível.
iii. Monitorização e salvaguarda do perfil óptimo de
Será efectuada a contabilização dos consumos globais e
consumo de energia
específicos de energia da unidade industrial e dos diferentes
sectores de produção.
(aplicabilidade geral).
6.b Recuperação de energia através da incineração dos
resíduos da produção de pasta e papel com elevado
teor de matéria orgânica e elevado poder
calorífico, tendo em conta a MTD 12 (apenas
aplicável se não for possível a reciclagem ou a
reutilização de resíduos da produção de pasta e
de papel com elevado teor de matéria orgânica
e alto poder calorífico).
6.c Na medida do possível, satisfazer as necessidades
de vapor e energia eléctrica por processos de
produção através da cogeração de calor e
electricidade (aplicável a todas as novas instalações,
bem como a instalações existentes após
remodelações significativas; a aplicabilidade a
instalações existentes pode ser limitada devido à
configuração das mesmas e ao espaço disponível).
6.d Utilização do excesso de calor para a secagem da
biomassa e das lamas, para o aquecimento da água de
alimentação das caldeiras e da água do processo, para
o aquecimento dos edifícios, etc. (a aplicabilidade
desta técnica pode ser limitada nos casos em que
as fontes de calor se encontram afastadas dos
possíveis utilizadores).
6.e Utilização de termocompressores (aplicável a
instalações novas e existentes de todos os tipos de
papel e máquinas de revestimento, desde que
esteja disponível uma pressão de vapor média).

Não
aplicável

Os resíduos (quebras e fitas) obtidos na produção e
transformação de papel serão reutilizados no processo de fabrico.

Não
aplicável

No processo de produção de papel, os consumos de vapor
ocorrem essencialmente nos cilindros secadores das máquinas de
papel, bem como se irá verificar o consumo de gás natural para
produção de ar quente a ser utilizado nas campânulas de secagem
do papel.
Dada a baixa tarifa da venda de energia eléctrica, no presente
caso não é viável a instalação de sistemas de cogeração.

Sim

O ar quente e húmido a extrair das campânulas de secagem das
máquinas de papel será utilizado não só no pré-aquecimento do
ar de insuflação, mas também na produção de água morna para
ser usada em alguns chuveiros das máquinas de papel.

Sim

Serão instalados termocompressores para optimizar a
recuperação de vapor flash dos condensados dos cilindros
secadores das máquinas de papel.
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Quadro 1 – Situação na instalação em relação às MTD (Gerais) (cont.)
Descrição das MTD
(e respectiva aplicabilidade)

Situação na
Instalação

Descrição da Situação
na Unidade Industrial da PST

MTD 6 – Consumo de Energia e Eficiência Energética (para reduzir o consumo de combustíveis e de energia nas fábricas de pasta e
papel, constitui MTD utilizar a técnica 6.a e uma combinação das outras técnicas indicadas a seguir) (cont.)
6.f Isolamento térmico adequado das tubagens de
vapor e condensado (aplicabilidade geral).
6.g Utilização de sistemas de vácuo energeticamente
eficientes para a remoção de água (aplicabilidade
geral).
6.h Utilização de motores, bombas e agitadores de
elevada eficiência (aplicabilidade geral).
6.i Utilização de variadores de frequência nos motores
de bombas, ventiladores e compressores
(aplicabilidade geral).
6.j Ajustamento dos níveis de pressão de vapor às
necessidades reais (aplicabilidade geral).

Sim

Irão dispor de isolamento térmico todas as tubagens e acessórios
das redes de vapor e condensado, de ar quente, bem como os
tanques de armazenagem e tubagens de outros fluidos quentes.

Sim

Nas máquinas de papel serão instalados turboventiladores para
geração de vácuo, de forma a minimizar o consumo de energia.

Sim

Serão instalados equipamentos de elevada eficiência energética.

Sim

Foi considerado o uso generalizado de variadores de frequência
nos motores de maior consumo.

Sim

O vapor é distribuído aos termocompressores das máquinas de
papel a 16 bar, e a pressões inferiores, até 8 bar, a outros
consumidores, existindo localmente válvulas redutoras de pressão
que permitem obter o vapor à pressão de utilização de cada
consumidor.

MTD 7 – Emissões de Odores (para evitar e reduzir a emissão de compostos odorosos provenientes do sistema de águas residuais,
constitui MTD utilizar uma combinação das técnicas indicadas a seguir)
I. Aplicável a odores associados ao fecho dos circuitos de água
7.I.a Dimensionamento dos processos nas fábricas de
papel, designadamente os tanques, tinões e tubaOs tempos de residência serão curtos e a agitação adequada nos
gens de armazenagem de pasta e água para evitar
reservatórios das linhas de abastecimento de pasta, não se
períodos prolongados de retenção, zonas mortas
Sim
verificando a presença de odores desagradáveis na produção de
ou de áreas com deficiente agitação, de forma a
papel, até pela utilização de biocidas.
impedir a formação de depósitos não controlados
e a decomposição de matéria orgânica e biológica.
7.I.b Utilizar biocidas, dispersantes ou agentes
oxidantes (p.e. desinfecção catalítica com
Sim
Serão utilizados biocidas.
peróxido de hidrogénio) para o controlo dos
odores e da decomposição biológica.
7.I.c Instalar processos de tratamento interno (“rins”)
para reduzir a concentração de matéria orgânica e,
Não
Não se irão verificar odores desagradáveis na produção de papel.
aplicável
consequentemente, os possíveis odores nos
circuitos de águas brancas.
MTD 7 – Emissões de Odores (para evitar e reduzir a emissão de compostos odorosos provenientes do sistema de águas residuais,
constitui MTD utilizar uma combinação das técnicas indicadas a seguir) (cont.)
II. Aplicável a odores associados ao tratamento das águas residuais e ao manuseamento de lamas, a fim de evitar a sua anaerobização
7.II.a Implementar sistemas fechados de esgotos com
ventilação adequada e utilizar produtos
O tempo de residência no sistema de esgotos é reduzido. Não se
Não
químicos em alguns casos para reduzir a
irá verificar a formação de sulfureto de hidrogénio.
aplicável
formação de sulfureto de hidrogénio e promover
a sua oxidação.
As águas residuais da unidade industrial serão ligadas à rede da
7.II.b Evitar o excesso de arejamento nos tanques de
Celcacia para tratamento na respectiva ETAR, que dispõe de
equalização,
mas
garantindo
uma
Sim
bacia de equalização, de 25 000 m3 de capacidade, provida de
6 arejadores/misturadores para homogeneização antes do
homogeneização suficiente.
tratamento biológico.

Estudo de Impacte Ambiental do Projecto Smooth – Anexo IV
IV-5

Quadro 1 – Situação na instalação em relação às MTD (Gerais) (cont.)
Descrição das MTD
(e respectiva aplicabilidade)

Situação na
Instalação

Descrição da Situação
na Unidade Industrial da PST

MTD 7 – Emissões de Odores (para evitar e reduzir a emissão de compostos odorosos provenientes do sistema de águas residuais,
constitui MTD utilizar uma combinação das técnicas indicadas a seguir) (cont.)
II. Aplicável a odores associados ao tratamento das águas residuais e ao manuseamento de lamas, a fim de evitar a sua anaerobização
(cont.)
Nos tanques de arejamento da ETAR da Celcacia, com a
capacidade unitária de 20 000 m3, as condições aeróbias são
mantidas através de arejadores submersos com injecção de ar
comprimido. O caudal de ar comprimido é optimizado em função
do teor em oxigénio dissolvido medido nos tanques. O
crescimento e desenvolvimento bacteriano são assegurados pela
adição dos nutrientes necessários, sob a forma de ureia.
A ETAR tem capacidade adequada para tratar o acréscimo de
caudal e de carga orgânica da unidade industrial da PST.
A clarificação do efluente final ocorre em dois decantadores
circulares, com 60 m de diâmetro.
As lamas decantadas, provenientes do tratamento biológico, são
sujeitas a espessamento num espessador com 25 m de diâmetro, a
que se segue a sua mistura com as lamas primárias e a adição de
polímero, antes da sua desidratação em duas prensas de dupla
teia.
Serão mantidas condições adequadas de funcionamento dos
sistemas descritos, pois têm capacidade adequada para o
acréscimo da produção de lamas com o tratamento do efluente da
unidade industrial da PST.

7.II.c Garantir uma capacidade de arejamento e uma
homogeneização suficientes nos tanques de
arejamento; inspeccionar regulamente o sistema
de arejamento.

Sim

7.II.d Garantir o funcionamento adequado do sistema
de recolha de lamas do clarificador secundário e
do sistema de bombagem da recirculação de
lamas.

Sim

7.II.e Limitar o tempo de residência das lamas nos
tanques de armazenagem, mediante o seu envio
em contínuo para as unidades de desidratação.

Sim

Através de tanque de armazenagem, com agitação, as lamas são
transferidas por bombagem, em contínuo, para o sistema de
desidratação mecânica, situação que será mantida.

Sim

As bacias de contenção de químicos e aditivos na PST ficarão
localizadas em áreas cobertas, pelo que não haverá o risco de
contaminação das águas pluviais. No caso de um eventual
derrame nas bacias de contenção, será recolhido de imediato,
pelo que as bacias permanecem vazias, em condições normais de
funcionamento.

7.II.f Evitar a armazenagem de águas residuais nas
bacias de derrames durante mais tempo do que o
necessário; manter as bacias de derrames vazias.
7.II.g Se forem utilizados secadores de lamas, tratar os
gases de exaustão por lavagem e/ou biofiltração
(p.e. com filtros biológicos).
7.II.h Evitar a utilização de torres de refrigeração para
as águas residuais não tratadas, recorrendo a
permutadores de calor de placas.

Não
aplicável

Não são utilizados secadores de lamas.

Não
aplicável

O sistema de arrefecimento de efluentes da Celcacia foi
concebido de raíz com a utilização directa de torre de
refrigeração.

MTD 8 – Monitorização dos Principais Parâmetros de Processo e das Emissões para a Água e Atmosfera (constitui MTD monitorizar os
principais parâmetros do processo de acordo com as condições indicadas a seguir)
I. Parâmetros de processo relevantes para as emissões gasosas
8.I

Monitorização em contínuo dos gases dos processos
de combustão (pressão, temperatura, teor de
oxigénio, CO e vapor de água).

Não
aplicável

Dada a reduzida potência térmica dos sistemas de combustão,
quer da caldeira de produção de vapor, quer da secagem do papel
nas respectivas máquinas, com potência térmica unitária inferior
a 15 MWt, não se justifica efectuar a monitorização em contínuo
dos gases de combustão.
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Quadro 1 – Situação na instalação em relação às MTD (Gerais) (cont.)
Descrição das MTD
(e respectiva aplicabilidade)

Situação na
Instalação

Descrição da Situação
na Unidade Industrial da PST

MTD 8 – Monitorização dos Principais Parâmetros de Processo e das Emissões para a Água e Atmosfera (constitui MTD monitorizar os
principais parâmetros do processo de acordo com as condições indicadas a seguir) (cont.)
II. Parâmetros de processo relevantes para as emissões para a água
8.II.a Monitorização em contínuo (caudal, temperatura
Existe monitorização em contínuo do caudal, temperatura e pH
Sim
na ETAR da Celcacia.
e pH)
8.II.b Monitorização pontual (teor de P e N da
Dos parâmetros indicados na MTD, é efectuada a monitorização
biomassa, índice do volume de lamas, excesso
do teor de P, N, índice volúmico de lamas e controlo
Parcial
microscópico de biomassa, situação que será mantida na ETAR
de amoníaco e de ortofosfatos no efluente e
controlo microscópico da biomassa).
da Celcacia.
8.II.c Monitorização em contínuo (caudal e teor de CH4
Não
Não existem sistemas de tratamento anaeróbio na ETAR da
do biogás produzido no tratamento anaeróbio das
aplicável
Celcacia.
águas residuais).
8.II.d Monitorização pontual (teor de H2S e de CO2 do
Não
Idem.
biogás produzido no tratamento anaeróbio das
aplicável
águas residuais).
MTD 9 – Monitorização dos Principais Parâmetros de Processo e das Emissões para a Água e Atmosfera (constitui MTD efectuar
periodicamente o controlo e a medição das emissões para a atmosfera, a seguir especificadas, com a frequência indicada, em
conformidade com as normas EN; na falta destas, a MTD consiste em utilizar normas ISO, normas nacionais ou outras normas
internacionais que garantam a obtenção de dados de qualidade científica equivalente)
9.a Monitorização de NOx e SO2:
– Em contínuo na Caldeira de Recuperação
(MTD 21 e 22);
Não
Não existirão na unidade industrial da PST os equipamentos
– Pontual ou em contínuo no Forno de Cal
aplicável
mencionados na MTD.
(MTD 24 e 26);
– Pontual ou em contínuo no incinerador dedicado
de GNC (MTD 28 e 29).
9.b Monitorização de Partículas:
Não
– Pontual ou em contínuo na Caldeira de
Idem.
aplicável
Recuperação e no Forno de Cal (MTD 23 e 27).
9.c Monitorização de TRS:
– Em contínuo na Caldeira de Recuperação
(MTD 21);
– Pontual ou em contínuo no Forno de Cal e no
Não
incinerador dedicado de GNC (MTD 24, 25 e
Idem.
aplicável
28);
– Pontual das emissões difusas (p.e. na linha de
pasta kraft, tanques, silos de aparas, etc.) e nos
gases residuais diluídos (MTD 11 e 20).
9.d Monitorização de NH3:
Não
– Pontual na Caldeira de Recuperação equipada
Idem.
aplicável
com SNCR (MTD 36)
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Quadro 1 – Situação na instalação em relação às MTD (Gerais) (cont.)
Descrição das MTD
(e respectiva aplicabilidade)

Situação na
Instalação

Descrição da Situação
na Unidade Industrial da PST

MTD 10 – Monitorização dos Principais Parâmetros de Processo e das Emissões para a Água e Atmosfera (constitui MTD efectuar
periodicamente o controlo e a medição das emissões para a água, a seguir especificadas, com a frequência indicada, em conformidade
com as normas EN; na falta destas, a MTD consiste em utilizar normas ISO, normas nacionais ou outras normas internacionais que
garantam a obtenção de dados de qualidade científica equivalente)
As MTD 10.a a 10.h dizem respeito à monitorização do efluente
10.a Monitorização de CQO ou COT:
tratado à saída da ETAR da Celcacia.
Sim
– Diária (MTD 19)
CQO diariamente, de acordo com a LA n.º 288/2009.
10.b Monitorização de CBO5 ou CBO7:
Sim
CBO5 semanalmente de acordo com a LA n.º 288/2009.
– Semanal (MTD 19)
10.c Monitorização de SST:
Sim
SST diariamente de acordo com a LA n.º 288/2009.
– Diária (MTD 19)
10.d Monitorização de N total:
Não
N total mensalmente de acordo com a LA n.º 288/2009.
– Semanal (MTD 19)
10.e Monitorização de P total:
Não
P total mensalmente de acordo com a LA n.º 288/2009.
– Semanal (MTD 19)
10.f Monitorização de EDTA e DTPA:
Não
Não são utilizados na fábrica da Celcacia nem serão utilizados na
– Mensal (MTD 19)
aplicável
PST.
10.g Monitorização de AOX:
– Mensal (fábricas de produção de pasta
branqueada) (MTD 19)
– De dois em dois meses (não aplicável em
AOX mensalmente, de acordo com a LA n.º 288/2009.
Sim
instalações que demonstrem que o AOX não é
gerado ou adicionado através de químicos, nem
que está presente nas matérias-primas utilizadas
na instalação) (MTD 33, 40, 45 e 50).
10.h Metais pesados relevantes (p.e Zn, Cu, Cd, Pb,
As concentrações de metais pesados no efluente tratado da
Não
Ni):
Celcacia são desprezáveis, situação que será mantida com a
aplicável
– Anual
entrada em funcionamento da unidade industrial da PST.
MTD 11 – Monitorização dos Principais Parâmetros de Processo e das Emissões para a Água e Atmosfera (constitui MTD acompanhar e
avaliar regularmente as emissões difusas de compostos reduzidos de enxofre totais a partir de fontes relevantes)
11. Monitorizar periodicamente as emissões difusas de
Não
Aplicável a fábricas de pasta kraft, o que não é o caso da
TRS (p.e. linha de pasta, tanques, silos de aparas,
aplicável
unidade industrial da PST.
etc.)
MTD 12 - Gestão dos Resíduos (para reduzir as quantidades de resíduos enviados para eliminação, constitui MTD instituir uma avaliação
dos resíduos, incluindo inventários, e um sistema de gestão, de modo a facilitar a reutilização ou, se tal não for possível, a reciclagem dos
resíduos, ou, se tal não for possível, outras formas de valorização, incluindo uma combinação das técnicas indicadas a seguir)

12.a Recolha selectiva das diversas fracções de
resíduos, incluindo a separação e classificação dos
resíduos perigosos (aplicabilidade geral).

Sim

12.b Mistura de fracções adequadas de resíduos para obter
materiais passíveis de melhor utilização
(aplicabilidade geral).

Não
aplicável

A gestão de resíduos na unidade industrial da PST irá basear-se
na aplicação do princípio da hierarquia dos resíduos, tal como
definido no artigo 7.º do Decreto-Lei n.º 73/2011.
Assim, a primeira prioridade será sempre a optimização dos
processos produtivos, de forma a consumir o mínimo de
matérias-primas e a reduzir o volume de resíduos produzidos.
Por outo lado, os resíduos de papel produzidos na instalação
(quebras e fitas da produção e transformação do papel) serão
reutilizados no processo de fabrico.
Os restantes resíduos serão sujeitos a recolha selectiva por
entidades devidamente autorizadas/licenciadas para a gestão
desses resíduos, dando-se primazia à sua valorização no exterior,
em detrimento da sua deposição em aterro.
Ver MTD anterior.
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Quadro 1 – Situação na instalação em relação às MTD (Gerais) (cont.)
Descrição das MTD
(e respectiva aplicabilidade)

Situação na
Instalação

Descrição da Situação
na Unidade Industrial da PST

MTD 12 - Gestão dos Resíduos (para reduzir as quantidades de resíduos enviados para eliminação, constitui MTD instituir uma avaliação
dos resíduos, incluindo inventários, e um sistema de gestão, de modo a facilitar a reutilização ou, se tal não for possível, a reciclagem dos
resíduos, ou, se tal não for possível, outras formas de valorização, incluindo uma combinação das técnicas indicadas a seguir) (cont.)

12.c Pré-tratamento dos resíduos do processo antes da sua
reutilização ou reciclagem (aplicabilidade geral).

Sim

As quebras e fitas da produção e transformação de papel serão
submetidas previamente a operações de desfibração, depuração,
despastilhamento e crivagem, de forma a obter uma pasta em
condições adequadas para a produção de papel.
No caso dos resíduos de papel da unidade de transformação,
serão ainda submetidos a uma operação prévia de enfardamento.

12.d Recuperação material e reciclagem dos resíduos
do processo na instalação (aplicabilidade geral).
12.e Valorização energética de resíduos com elevado
teor em matéria orgânica na instalação ou no exterior (a aplicabilidade da sua valorização energética no exterior depende da disponibilidade
de terceiros).
12.f Utilização de resíduos no exterior
(a aplicabilidade da sua utilização no exterior
depende da disponibilidade de terceiros).
12.g Pré-tratamento dos resíduos antes da sua eliminação
(aplicabilidade geral).

Sim
Não
aplicável

Sim
Não
aplicável

Ver MTD 12.a.
Os resíduos a encaminhar para o exterior da unidade industrial da
PST não têm características adequadas para a sua valorização
energética, mas para outras formas de valorização.
Ver MTD anterior.
Será efectuada a recolha selectiva dos resíduos a encaminhar para
o exterior, sem qualquer operação de pré-tratamento na
instalação.

MTD 13 – Emissões para a Água (para reduzir as concentrações de nutrientes – azoto e fósforo – no meio receptor, constitui MTD
substituir os aditivos químicos com elevados teores de azoto e de fósforo por aditivos com baixo teor dos mesmos)
13. Substituir a utilização de aditivos químicos com
elevados teores de azoto e fósforo por outros com
baixos teores, de forma a reduzir a carga de
É utilizada ureia na ETAR da Celcacia, já que o balanço de
nutrientes no efluente (aplicável se o azoto presente
Não
nutrientes no efluente bruto é deficitário em azoto, situação que
aplicável
nos aditivos químicos não estiver biodisponível será mantida no futuro.
não pode ser utilizado como nutriente no
tratamento biológico, ou se o balanço de
nutrientes for excedentário).
MTD 14 – Emissões para a Água (para reduzir as emissões de poluentes para o meio receptor, constitui MTD utilizar as técnicas descritas
a seguir)

14.a Tratamento primário (físico-químico).

Sim

14.b Tratamento secundário (biológico).

Sim

A ETAR da Celcacia, que irá tratar as águas residuais da unidade
industrial da PST, dispõe de uma fase de tratamento primário,
que inclui gradagem mecânica, neutralização para ajuste de pH,
clarificação em decantador rectangular para remoção de sólidos
em suspensão (lamas primárias), com uma zona de remoção de
óleos e gorduras e bacia de equalização, de 25 000 m3 de
capacidade, provida de 6 arejadores/misturadores para
homogeneização do efluente antes do tratamento biológico.
O tratamento primário, com a capacidade de tratamento de
50 000 – 80 000 m3/dia, está dimensionado para comportar o
efluente da unidade industrial da PST.
A ETAR da Celcacia, que irá tratar as águas residuais da unidade
industrial da PST, dispõe de tratamento secundário, do tipo aeróbio,
com capacidade para 62 500 – 78 000 m3/dia, sendo constituído por
dois tanques de arejamento com a capacidade unitária de 20 000 m3,
dois decantadores secundários e sistema de desidratação mecânica
das lamas primárias e secundárias.
O tratamento secundário tem capacidade adequada para tratar o
efluente da unidade industrial da PST.
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Quadro 1 – Situação na instalação em relação às MTD (Gerais) (cont.)
Descrição das MTD
(e respectiva aplicabilidade)

Situação na
Instalação

Descrição da Situação
na Unidade Industrial da PST

MTD 15 – Emissões para a Água (quando é necessária uma maior remoção de substâncias orgânicas, azoto ou fósforo, constitui MTD
utilizar um tratamento terciário)
15. Instalar tratamento terciário quando é necessário
remover o excesso de matéria orgânica, azoto e
fósforo no efluente.

Não
aplicável

Serão cumpridos os NEA-MTD das cargas específicas de
poluentes no efluente tratado, aplicáveis à produção de pasta
kraft branqueada da Celcacia e à produção de papel tissue na
unidade industrial da PST (ver MTD 19 e 50).

MTD 16 – Emissões para a Água (para reduzir a emissão de poluentes para o meio receptor a partir de instalações de tratamento
biológico de águas residuais, constitui MTD utilizar todas as técnicas indicadas a seguir)

16.a Concepção e funcionamento adequados
instalação de tratamento biológico

da

16.b Controlo regular da biomassa activa

16.c Ajuste da adição de nutrientes (azoto e fósforo) às
necessidades reais da biomassa activa.

Sim

Sim

Sim

O caudal de ar injectado nos arejadores de cada um dos tanques
de arejamento é optimizado em função do teor em oxigénio
dissolvido medido nos tanques. O crescimento e
desenvolvimento bacteriano são assegurados pela adição dos
nutrientes necessários, sob a forma de ácido fosfórico e ureia.
Será mantido um funcionamento adequado do tratamento
biológico com a entrada em funcionamento da unidade industrial
da PST.
O funcionamento do tratamento secundário é seguido por
operadores 24 horas por dia via DCS. Além disso, o operador
executa inspecções periódicas e sempre que necessário.
Pontualmente, entre outras, são recolhidas amostras de lamas do
tanque de arejamento para análise microscópica, de modo a
controlar os microrganismos presentes para promover e manter a
actividade biológica. Mediante a análise e a predominância de
determinados microrganismos, são tomadas as medidas
correctivas necessár
São medidos os parâmetros SST, SSV, sólidos sedimentáveis,
SVI e efectuada análise microscópica.
O controlo regular da biomassa activa será mantido com a
entrada em funcionamento da unidade industrial da PST.
São realizadas análises ao efluente e, mediante os resultados, é
ajustado o doseamento de nutrientes, de modo a cumprir com os
parâmetros de controlo, prática que será mantida com a entrada
em funcionamento da unidade industrial da PST.

MTD 17 - Emissões de Ruído (para reduzir as emissões de ruído da produção de pasta e papel, constitui MTD utilizar uma combinação
das técnicas indicadas a seguir)
17.a Implementar um programa de redução do ruído,
Todos estes aspectos serão implementados na unidade industrial
que deve incluir a identificação das fontes
da
PST.
ruidosas e as áreas afectadas, os cálculos e
medições dos níveis de ruído de forma a
No âmbito da realização do Estudo de Impacte Ambiental da
Sim
classificar as fontes de acordo com esses níveis, a
unidade industrial da PST (Projecto Smooth), verificou-se que,
identificação da combinação mais eficaz das
junto às casas de habitação mais próximas da instalação, será
técnicas em termos de custos, bem como a sua
cumprida a legislação aplicável.
aplicação e monitorização (aplicabilidade geral).
17.b Planeamento estratégico da localização dos
equipamentos, das unidades e edifícios, de forma
a optimizar a distância entre as fontes emissoras e
os receptores e utilizar os próprios edifícios como
Aspectos considerados no âmbito da concepção da unidade
barreiras acústicas (geralmente aplicável em
Sim
industrial da PST.
novas instalações; no caso de instalações
existentes, a relocalização de equipamentos e
de unidades produtivas pode ser limitada pela
falta de espaço ou pelo custo excessivo).
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Quadro 1 – Situação na instalação em relação às MTD (Gerais) (cont.)
Descrição das MTD
(e respectiva aplicabilidade)

Situação na
Instalação

Descrição da Situação
na Unidade Industrial da PST

MTD 17 - Emissões de Ruído (para reduzir as emissões de ruído da produção de pasta e papel, constitui MTD utilizar uma combinação
das técnicas indicadas a seguir) (cont.)
17.c Implementar técnicas adequadas operacionais e de
gestão em edifícios com equipamentos ruidosos,
incluindo:
– Reforço da inspecção e manutenção dos
equipamentos para prevenir falhas;
– Manter fechadas as portas e janelas de áreas
cobertas;
– Operação dos equipamentos por pessoal
experiente;
– Evitar o funcionamento de equipamentos ruidosos
no período nocturno;
– Implementação de medidas de controlo do ruído
durante as operações de manutenção
(aplicabilidade geral).
17.d Confinamento das unidades e dos equipamentos
ruidosos, tais como os equipamentos de
manuseamento de madeiras, as unidades hidráulicas
e os compressores, em estruturas separadas, como
edifícios ou espaços insonorizados revestidos interna
ou externamente com materiais de atenuação do
ruído (aplicabilidade geral).
17.e Utilização, nos equipamentos e nas tubagens, de
dispositivos de baixo nível de ruído e atenuadores
de ruído (aplicabilidade geral).
17.f Instalar sistemas de amortecimento de vibrações
das máquinas e recurso a uma disposição que
dissocie as fontes de ruído dos componentes
potencialmente
ressonantes
(aplicabilidade
geral).
17.g Instalar protecção acústica em edifícios, incluindo:
– Materiais para absorção do som em paredes e
coberturas;
– Portas insonorizantes;
– Vidros duplos nas janelas.
17.h Utilizar medidas de redução do ruído, incluindo:
– Barreiras entre os emissores e os receptores de
ruído, designadamente muros de protecção,
taludes e edifícios;
– Silenciadores e atenuadores em equipamentos
ruidosos, tais como descargas de vapor e ventiladores de secadores (geralmente aplicáveis em
instalações novas; no caso de instalações
existentes, a colocação de obstáculos pode ser
limitada pela falta de espaço).
17.i Utilização de máquinas maiores de manipulação
de madeiras, com vista a reduzir os tempos de
elevação e de transporte, bem como o ruído
decorrente do empilhamento da rolaria ou da sua
queda para a mesa de alimentação à linha de
preparação de madeiras (aplicabilidade geral).
17.j Aperfeiçoamento dos métodos de trabalho, p.e., a
altura da qual a rolaria é libertada no processo de
empilhamento ou na mesa de alimentação;
informação imediata dos trabalhadores sobre o
nível de ruído (aplicabilidade geral).

Sim

Todos os aspectos referidos serão implementados na unidade
industrial da PST.

Sim

Os equipamentos mais ruidosos na instalação irão dispor de
protecção acústica adequada (ex. compressores, ventiladores,
tubagens de exaustão, etc.).

Sim

Idem.

Sim

Os equipamentos que provocam vibrações irão dispor de sistemas
de amortecimento adequados (ex. compressores, ventiladores,
prensas das máquinas de papel, etc.).

Sim

Nos casos aplicáveis, designadamente materiais para absorção do
som em paredes e coberturas e portas insonorizantes.

Sim

Medidas consideradas na unidade industrial da PST.

Não
aplicável

Não é utilizada madeira no processo de fabrico de papel
da unidade industrial da PST.

Não
aplicável

Idem.
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Quadro 1 – Situação na instalação em relação às MTD (Gerais) (cont.)
Descrição das MTD
(e respectiva aplicabilidade)

Situação na
Instalação

Descrição da Situação
na Unidade Industrial da PST

MTD 18 – Desactivação (para evitar os riscos de poluição aquando do desmantelamento de uma instalação, constitui MTD utilizar as
técnicas gerais indicadas a seguir)
18.a Evitar a inclusão de reservatórios e tubagens
Existirão e estarão adequadamente arquivados os desenhos com a
subterrâneos no projecto ou garantir que a sua
Sim
localização de tubagens enterradas.
localização é conhecida e documentada.
Existirão procedimentos relativos ao esvaziamento de
18.b Estabelecer instruções para o esvaziamento dos
equipamentos de processo, reservatórios e tubagens, os quais
Sim
equipamentos de processo, dos reservatórios e das
serão seguidos aquando de situações de paragem da instalação
tubagens.
para manutenção.
A unidade industrial da PST terá um tempo de vida útil que,
previsivelmente, se prolongará por um número indeterminado de
anos (várias décadas) pelo que, atempadamente, será elaborado
um programa detalhado de desactivação, com instruções precisas
para o esvaziamento e desmantelamento dos equipamentos e
18.c Garantir uma desactivação “limpa” da instalação
estruturas, com a recolha de todos os materiais e produtos que
(p.e., promover a limpeza e a reabilitação do
não forem integralmente utilizados.
Sim
local). Devem salvaguardar-se as funções naturais
Na fase de desactivação, prevê-se prolongar o funcionamento da
do solo, se possível.
ETAR da Celcacia, de forma a depurar todas as águas residuais
que sejam compatíveis com o sistema de tratamento existente,
antes da sua ligação à Águas do Centro Litoral para descarga no
mar através do exutor existente.
Os resíduos da desactivação serão devidamente separados,
armazenados e encaminhados para destino final adequado.
A fábrica da Celcacia dispõe de 5 piezómetros para
monitorização periódica das águas subterrâneas, em que os
resultados das análises permitem concluir que não existe
18.d Utilizar um programa de monitorização,
qualquer contaminação das águas subterrâneas.
especialmente no que respeita às águas
Sim
Esses piezómetros localizam-se a jusante do terreno onde será
subterrâneas, de forma a detectar impactes futuros
localizada a unidade industrial da PST, em termos do sentido do
no local da instalação e na sua envolvente.
escoamento das águas subterrâneas, pelo que servirão também
para monitorizar a ocorrência de eventuais derrames que possam
ocorrer na unidade industrial da PST.
18.e Elaborar e manter um programa de cessação da
actividade ou encerramento das instalações,
baseado numa análise de riscos, que inclua uma
Sim
Ver MTD 18.c
organização transparente das actividades de
desactivação, tendo em conta as condições locais
específicas.

2.2

Conclusões MTD para a Produção de Papel e Processos Afins
No Quadro 2 apresenta-se a situação da instalação, em relação às MTD aplicáveis ao
processo de fabrico de papel.
As MTD descritas a seguir aplicam-se a todas as fábricas não integradas de produção de
papel e cartão e à produção de papel e cartão das instalações integradas de pasta kraft,
pasta ao sulfito, pasta químico-termomecânica e pasta quimicomecânica. As MTD 49,
MTD 51, MTD 52c e MTD 53 aplicam-se a todas as instalações integradas de produção
de pasta de papel e papel.
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Quadro 2 – Situação na instalação em relação às MTD
(produção de papel)
Descrição das MTD
(e respectiva aplicabilidade)

Situação na
Instalação

Descrição da Situação
na Unidade Industrial da PST

MTD 47 – Águas Residuais e Emissões para a Água (para reduzir a produção de águas residuais, constitui MTD utilizar uma combinação
das técnicas indicadas a seguir)
47.a Optimização do dimensionamento e da construção
Os tanques e tinões foram dimensionados para fazer face às
dos tanques e tinões (aplicável a novas
Sim
flutuações do processo e às variações de caudal, inclusive durante
instalações e a instalações existentes objecto de
as operações de arranque e paragem.
grandes remodelações).
Uma parte das águas brancas serão reutilizadas directamente e a
parte restante clarificada e superclarificada num filtro de discos,
47.b Recuperação de fibras e de cargas; tratamento das
do qual se recupera a fibra para o processo de fabrico de papel. A
Sim
águas brancas (aplicabilidade geral).
água clarificada será reutilizada nos pulpers e em operações de
diluição da pasta e a água superclarificada nos chuveiros das
máquinas de papel.
47.c Recirculação da água (aplicabilidade geral; a
presença de matérias dissolvidas, orgânicas,
Sim
Idem.
inorgânicas e coloidais pode restringir a
reutilização da água nas teias).
47.d Optimização dos chuveiros da máquina de papel
Sim
Idem.
(aplicabilidade geral).
MTD 48 – Águas Residuais e Emissões para a Água (para reduzir o consumo de água crua e as emissões de água das fábricas de papéis
especiais, constitui MTD utilizar uma combinação das técnicas indicadas a seguir)
48.a Melhoria do planeamento do processo de
Será realizado o planeamento semanal de modo a optimizar a
produção dos diferentes tipos de papel, de modo a
Sim
optimizar a combinação e a duração dos lotes de
produção nas duas máquinas de papel.
produção (aplicabilidade geral).
48.b Gestão dos circuitos de água, para adaptação às
alterações do tipo de produção; ajuste dos
Sim
circuitos de água para adaptação às alterações dos
O planeamento a implementar terá em conta todas estas questões.
tipos de papel, corantes e aditivos químicos
utilizados (aplicabilidade geral).
48.c Adaptar o sistema de tratamento de efluentes às
O caudal e a carga de poluentes da unidade industrial da PST têm
mudanças de produção; ajuste do tratamento de
pouco significado face aos provenientes da Celcacia. Para além
Não
efluentes para enfrentar as variações de caudais,
disso, a ETAR da Celcacia dispõe de uma bacia de equalização
as baixas concentrações e a variação dos tipos e
aplicável
para homogeneização do efluente antes do tratamento biológico,
quantidades de aditivos químicos (aplicabilidade
com a capacidade de 25 000 m3.
geral).
48.d Ajuste do sistema de quebras e das capacidades
Sim
Ver MTD 47.a
dos tinões (aplicabilidade geral).
48.e Minimização da descarga de aditivos químicos (p.e.
agentes desengordurantes e agentes hidrófobos), que
Não
contenham compostos perfluorados ou polifluorados
Não serão utilizados os aditivos referidos.
aplicável
ou da sua formação (aplicável apenas em
instalações que consomem estes aditivos).
48.f Utilizar produtos com baixo teor de AOX como
aditivos (p.e. na substituição de agentes de
A resina de resistência à humidade, a utilizar no processo de
resistência à humidade à base de resinas de
Sim
produção de papel, terá um baixo teor de AOX.
epicloridrina) (aplicável apenas em instalações que
produzem papéis de elevada resistência à
humidade).

Apresenta-se a seguir a verificação de que a ETAR existente da Celcacia tem
capacidade para cumprir os níveis de emissão associados às MTD (NEA-MTD) no
efluente tratado conjunto da fábrica de pasta kraft branqueada da Celcacia e da
produção de papel tissue da unidade industrial da Portucel Soporcel Tissue (PST).
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O caudal médio de efluente da nova unidade industrial da PST será de 3,8 m3/t de papel
(1 520 m3/dia), correspondendo a 532 000 m3/ano, com base na produção anual de papel
de 140 000 t.
No Quadro 3 apresentam-se as concentrações e cargas máximas de poluentes que são
expectáveis no efluente da nova unidade de produção de papel (PST).
Quadro 3 – Concentrações e cargas de poluentes no efluente da
unidade industrial de produção de papel
Carga
(kg/t de papel)
5,8
2,6
1,5

Poluentes
SST
CQO
CBO5 total

Carga
(kg/dia)
2 320
1 040
600

Concentração
(mg/l)
1 526
684
395

Por sua vez, no Quadro 4 apresentam-se os parâmetros principais de dimensionamento
do tratamento primário e secundário da ETAR existente da Celcacia, os valores
previstos no efluente à entrada da ETAR com a produção sustentada de 353 000 t/ano
de pasta, bem como os valores que se irão obter após a entrada em funcionamento da
unidade industrial de produção de papel da PST.
Quadro 4 – Verificação do dimensionamento da ETAR da Celcacia
Parâmetros
Carga hidráulica no tratamento primário,
m3/dia
Carga hidráulica no tratamento secundário,
m3/dia
CBO5, t/dia

Valores de
Dimensionamento

Valores
da Celcacia

Valores
Futuros
Globais

50 000 - 80 000

31 100

32 620

62 500 - 78 000

31 100

32 620

25 - 30

15,1

15,7

Assim, verifica-se que a ETAR existente tem capacidade para tratar o acréscimo de
caudal e de carga poluente que se irá verificar com a entrada em funcionamento da
unidade de produção de papel da PST.
No Quadro 5 apresentam-se os NEA-MTD aplicáveis à produção de pasta kraft
branqueada de eucalipto e à produção de papel tissue.
Quadro 5 – NEA-MTD aplicáveis
Poluentes
CQO
SST
N Total
P Total
AOX

Pasta
(kg/tSA)
7 - 20
0,3 - 1,5
0,05 - 0,25
0,02 - 0,11
0 - 0,2

Papel Tissue
(kg/t)
0,15 - 1,5
0,02 - 0,35
0,01 - 0,15
0,003 - 0,012
0,05
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A verificação do cumprimento dos VLE da futura licença de descarga da Celcacia será
efectuada através da comparação da carga anual descarregada, de cada um dos
poluentes, com as cargas anuais máximas permitidas, calculadas pelo produto dos VLE
(da pasta e do papel) pelas produções respectivas de pasta e papel, ou seja:
Carga de poluente anual (t/ano) < (VLE da pasta x produção de pasta + VLE do
papel x produção de papel) / 1000
Considerando para a Celcacia e PST os VLE correspondentes aos valores máximos dos
NEA-MTD aplicáveis, respectivamente, à produção de pasta e à produção de papel, bem
como as eficiências da ETAR da Celcacia, verifica-se que serão cumpridos esses
NEA-MTD, conforme se apresenta no Quadro 6, onde as cargas expectáveis correspondem
à produção de 353 000 tSA/ano de pasta da Celcacia e de 140 000 t/ano de papel da PST.
Quadro 6 – VLE e cargas de poluentes no efluente tratado
Poluentes
CQO
SST
N Total
P Total
AOX

VLE - Pasta
(kg/tSA)

VLE - Papel
(kg/t)

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

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

Cargas
Permitidas
(t/ano)
7 270
579
109
41
78

Cargas
Expectáveis
(t/ano)
3 966
197
26
3,7
56

No Quadro 2 continuam a apresentar-se as restantes MTD aplicáveis à produção de
papel.
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Quadro 2 – Situação na instalação em relação às MTD (cont.)
(produção de papel)
Descrição das MTD
(e respectiva aplicabilidade)

Descrição da Situação
na Unidade Industrial da PST

Situação na
Instalação

MTD 49 – Águas Residuais e Emissões para a Água (para reduzir as emissões de pigmentos de revestimento e aglutinantes que possam
perturbar a estação de tratamento biológico das águas residuais, constitui MTD utilizar a técnica 49.a que se descreve a seguir, ou, se tal
não for tecnicamente viável, a técnica 49.b)
de

Não
aplicável

Não será efectuado o revestimento do papel na unidade industrial
da PST.

49.b Pré-tratamento dos efluentes que contenham
pigmentos de revestimentos.

Não
aplicável

Idem.

49.a Recuperação/reciclagem
revestimento.

dos

pigmentos

MTD 50 – Águas Residuais e Emissões para a Água (para prevenir e reduzir a emissão de poluentes das águas residuais para as águas
receptoras de toda a instalação, constitui MTD utilizar uma combinação adequada das técnicas indicadas nas MTD 13, MTD 14, MTD 15,
MTD 48 e MTD 49)
50. De forma a reduzir a carga de poluentes no
efluente, deve ser usada uma combinação das
Sim
Ver as MTD referidas.
MTD 13, 14, 15, 47, 48 e 49.
MTD 51 – Emissões para a Atmosfera (para reduzir as emissões de COV dos dispositivos de revestimento off line ou em linha, constitui
MTD escolher as composições de revestimentos que reduzem as emissões de COV)
51. Minimizar a emissão de COV no revestimento do
papel

Não
aplicável

Não será efectuado o revestimento do papel na unidade industrial
da PST.

MTD 52 - Produção de Resíduos (a fim de minimizar a quantidade de resíduos a eliminar, constitui MTD evitar a produção de resíduos e
executar as operações de reciclagem por recurso a uma combinação das técnicas a seguir indicadas – ver MTD 20)
52.a Recuperação de fibras e cargas; tratamento das
Tratamento das águas brancas em filtros de discos. A fibra é
Sim
águas brancas (aplicabilidade geral).
recuperada.
52.b Sistemas de recirculação das quebras (recolha,
reprocessamento e retorno ao processo)
Sim
As quebras serão reutilizadas no processo.
(aplicabilidade geral).
52.c Recuperação/reciclagem dos pigmentos de
Não
Não será efectuado o revestimento do papel na unidade industrial
revestimento do papel.
aplicável
da PST.
52.d Reutilização das lamas fibrosas provenientes do
Não
Não é possível a reutilização das lamas da ETARI da Celcacia
tratamento
primário
dos
efluentes
tendo em conta os requisitos de qualidade dos produtos.
(a aplicabilidade pode ser limitada pelos
aplicável
requisitos de qualidade dos produtos).
MTD 53 – Consumo de Energia e Eficiência Energética (a fim de reduzir o consumo de energia térmica e eléctrica, constitui MTD utilizar
uma combinação das técnicas indicadas a seguir)
53.a Técnicas de crivagem de poupança de energia
(concepção optimizada dos rotores dos crivos e da
operação de crivagem (aplicável a novas
instalações e em grandes remodelações).

Ver MTD 46.b.
Sim

Nas linhas de preparação de pasta e nos approach systems será
maximizada a poupança de energia nas operações de crivagem,
tendo sido considerada a instalação de crivos com rotores
optimizados de última geração.
Não será recuperado o calor dos refinadores.

53.b Boas práticas de refinação da pasta, com recuperação de calor dos refinadores (aplicável em
novas instalações e em grandes remodelações).

Não
aplicável

No entanto, o consumo de energia nos refinadores será
minimizado através das seguintes medidas:
- Baixo consumo de energia com funcionamento em vazio;
- Inexistência de redutores de velocidade entre o refinador e o
motor eléctrico de accionamento;
- Concepção na forma de cone dos refinadores.

53.c Desidratação optimizada na fase de prensagem na
máquina de papel – prensa de nip largo
(aplicabilidade geral).

A MTD não é aplicável ao papel tissue.
Não
aplicável

No entanto, para optimizar a remoção de água na secção de
prensagem, as máquinas de papel dispõem de uma prensa de
sapata.
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Quadro 2 – Situação na instalação em relação às MTD (cont.)
(produção de papel)
Descrição das MTD
(e respectiva aplicabilidade)

Descrição da Situação
na Unidade Industrial da PST

Situação na
Instalação

MTD 53 – Consumo de Energia e Eficiência Energética (a fim de reduzir o consumo de energia térmica e eléctrica, constitui MTD utilizar
uma combinação das técnicas indicadas a seguir) (cont.)

53.d Recuperação dos condensados do vapor e
utilização de sistemas eficientes de recuperação
de calor do ar de exaustão (aplicabilidade geral).

53.e Redução da utilização directa de vapor através de
uma integração cuidadosa dos processos,
nomeadamente por recurso à análise Pinch
(aplicabilidade geral).
53.f Refinadores de elevada eficiência (aplicável a
novas instalações).
53.g Optimização do modo de funcionamento dos refinadores existentes (p.e. redução dos períodos de
funcionamento em vazio) (aplicabilidade geral).
53.h Concepção optimizada das bombas e instalar
variadores de frequência em motores de bombas,
bem como accionamentos sem redutores
(aplicabilidade geral).
53.i Tecnologias de refinação de vanguarda
(aplicabilidade geral).
53.j Aquecimento com vapor da caixa de banda contínua,
para
melhorar
as
propriedades
de
drenagem/capacidade
de
desidratação
(aplicabilidade geral).
53.k Sistema de vácuo optimizado (p.e. utilização de
turboventiladores em vez de bombas de anel de
água) (aplicabilidade geral).
53.l Optimização da produção e manutenção do
sistema de distribuição de ar comprimido
(aplicabilidade geral).
53.m Optimização da recuperação de calor, do sistema de
ar e instalação de isolamento térmico
(aplicabilidade geral).
53.n Utilização de motores de alta eficiência
(aplicabilidade geral).
53.o Pré-aquecimento da água dos chuveiros com um
permutador de calor (aplicabilidade geral).
53.p Utilização do calor residual para secagem das
lamas ou de biomassa (aplicabilidade geral).
53.q Recuperação de calor dos ventiladores axiais (se
utilizados) para fornecimento de ar à câmara de
secagem (aplicabilidade geral).
53.r Recuperação de calor do ar de exaustão da
campânula do secador Yankee por recurso a uma
torre biológica (aplicabilidade geral).
53.s Recuperação de calor do ar quente de exaustão por
sistemas de infravermelhos (aplicabilidade geral).

Sim

Nas máquinas de papel será efectuado o pré-aquecimento do ar
fresco de alimentação com o ar de exaustão das campânulas da
fase de secagem do papel, o qual será também utilizado na
produção de água morna para os chuveiros das máquinas de
papel.
Nas máquinas de papel, o vapor flash dos condensados extraídos
dos cilindros secadores será reutilizado, após termocompressão
com vapor a 16 bar proveniente das caldeiras de produção de
vapor.

Sim

Ver MTD 53.d.

Sim

Ver MTD 53.b.

Sim

Para além de ser minimizado o período de funcionamento dos
refinadores em vazio, a sua concepção permite minimizar o
consumo de energia (ver MTD 53.b).

Sim

Utilização de accionamentos sem redutores, motores com
controlo de velocidade por variação de frequência e bombas com
a capacidade ajustada às necessidades.

Sim

Ver MTD 53.b.

Não
aplicável

Não aplicável nas máquinas de papel tissue convencional (DCT
Concept).

Sim

Ver MTD 6g.

Sim

Instalação de compressores de velocidade variável. Centrais de ar
comprimido com sistema de monitorização e controlo
automatizado. Monitorização periódica de fugas.

Sim

Ver MTD 6.f e 53.d.

Sim

Uso de motores de alta eficiência.

Sim

Pré-aquecimento da água dos chuveiros das máquinas de papel
em permutadores de calor com calor residual do ar húmido
extraído das campânulas das máquinas de papel.

Não
aplicável

Ver MTD 6b.

Não
aplicável

Não estão previstos ventiladores axiais.

Não
aplicável

Ver MTD 53.d.

Não
aplicável

Aplicável em fábricas de papel revestido.

Estudo de Impacte Ambiental do Projecto Smooth – Anexo IV
IV-17

Anexo V
Cálculo da Altura Mínima das Chaminés

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

Anexos

Cálculo da Altura da Chaminé do Sistema de Secagem da MP1 (FF1), de acordo com a Portaria n.º 263/2005, de 17 de Março
1 - Determinação da altura mínima com base na existência de obstáculos
1.1 - Definição de Obstáculo Próximo na vizinhança da fonte de emissão
Vizinhança - área circundante à fonte num raio de 300 m
Verificação simultânea das seguintes condições

ho >= D/5
L>= 1 + (14D)/300
ho Altura do obstáculo em m (se houver diferença de cotas, ver Figura 1)
D Distância em m, entre a chaminé e o obstáculo
L Largura do obstáculo em m

1.2 - Verificação de Obstáculo Próximo
Potenciais obstáculos na vizinhança
1
Nome
Cota do terreno na base da chaminé, m
altura do obstáculo, m
Cota do terreno na base do obstáculo, m
Altura do obstáculo (ho), m
D, m
L, m
D/5
1 + (14D)/300

Edif. Cald.Rec. 4
0.0
61.3
0.0
61.3
288
27
57.6
14.4

Existe obstáculo ?

TRUE

2
Arm. Prod. Acabado
0.0
37.0
0
37.0
298
58
59.6
14.9
FALSE

2.2 - Cálculo de Hc
62.4

Hc = h0 + 3 - 2D/5h0
Hc

62.4
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3 - Determinação da altura mínima com base nas emissões gasosas
3.1 - Definição de S e Hp

Q
DT
F
q
C
Cr
Cf
Partículas, mg/m3
NOx, mg/m3
SO2, mg/m3

Hp = S^0.5 x (1/(Q x DT))^1/6
S = (F x q)/C
Caudal volumétrico nominal dos gases, em m3/hora à temperatura real
Diferença entre a temp. dos gases e a temp. média da região, ºK
(quando DT <= 50, considera-se DT = 50)
Coeficiente de correcção (340 para gases e 680 para partículas)
Caudal mássico máximo do poluente, kg/h
Diferença entre Cr e Cf, mg/m3 (293 K e 101.3 kPa)
Conc. Refer.(Partículas = 0.15; NOx = 0.14; SO2 = 0.10, em mg/m3)
Concentração média anual ao nível do solo
Zona Rural
Zona Urb/Ind.
0.03
0.05
0.02
0.04
0.015
0.03

3.2 - Cálculo de S e de Hp
Partículas
Caudal seco dos gases, Nm3/h (a 17% O2)
Humidade dos gases, %
Caudal húmido dos gases, Nm3/h
Temperatura dos gases, ºC
Pressão dos gases, kPa
Teo de O2, %
Caudal real dos gases, m3/h
Temperatura média anual, ºC
Diferencial de temperatura, DT
Factor de Correcção, F
Concentração poluentes, mg/Nm3 (17%)
Concentração de poluentes, mg/Nm3 (%real O2)
Caudal mássico de poluentes, q, kg/h
Concentração de referência, Cr, mg/m3
Concentração média anual, Cf, mg/m3
Diferença entre Cr e Cf, C, mg/m3

NOx

SO2
37833
12
42992
70
17
54016
16.7
53
340
33
33.3
1.3
0.14
0.04
0.10
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S = (F x q)/C
Hp = S^0.5 x (1/(Q x DT))^1/6

4420
5.6
Hp (m) =

5.6

25
(Prevista)

3.3 - Verificação de Dependência
Definição de dependência

D i a j < Hi + Hj + 10 m
Hi > Hj/2
Hj > Hi/2
FF2

FF3

CA5

FC2

Distância entre chaminés, m

27

75

275

415

Altura da chaminé
Verificação

25

25

80

60

D i a j < Hi + Hj + 10 m
Hi > Hj/2
Hj > Hi/2
Existe Dependência ?

60
12.5
12.5
TRUE

TRUE
TRUE
TRUE

60.0 FALSE
12.5 TRUE
12.5 TRUE
FALSE

115.0
40
12.5
FALSE

FALSE
TRUE
TRUE

95.0 FALSE
30 TRUE
12.5 TRUE
FALSE

3.4 - Recálculo de Hp
Partículas
Caudal seco dos gases, Nm3/h (a 15% O2)
Humidade dos gases, %
Caudal húmido dos gases, Nm3/h
Temperatura dos gases, ºC
Pressão dos gases, kPa
Teo de O2, %
Caudal real dos gases, m3/h
Temperatura média anual, ºC
Diferencial de temperatura, DT
Factor de Correcção, F
Concentração poluentes, mg/Nm3 (%15)
Concentração de poluentes, mg/Nm3 (%real O2)
Caudal mássico de poluentes, q, kg/h
Concentração de referência, Cr, mg/m3
Concentração média anual, Cf, mg/m3

NOx

SO2

95

78216
14.6
80
340

2.7
0.14
0.04
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Diferença entre Cr e Cf, C, mg/m3

0.10

S = (F x q)/C
Hp = S^0.5 x (1/(Q x DT))^1/6

9180
7.1

Valor final de Hp, m
4 - Altura Mínima da Chaminé Final, m

62.4
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Cálculo da Altura da Chaminé da Caldeira de Vapor (FF2), de acordo com a Portaria n.º 263/2005, de 17 de Março
1 - Determinação da altura mínima com base na existência de obstáculos
1.1 - Definição de Obstáculo Próximo na vizinhança da fonte de emissão
Vizinhança - área circundante à fonte num raio de 300 m
Verificação simultânea das seguintes condições

ho >= D/5
L>= 1 + (14D)/300
ho Altura do obstáculo em m (se houver diferença de cotas, ver Figura 1)
D Distância em m, entre a chaminé e o obstáculo
L Largura do obstáculo em m

1.2 - Verificação de Obstáculo Próximo
Potenciais obstáculos na vizinhança
1
Nome
Cota do terreno na base da chaminé, m
altura do obstáculo, m
Cota do terreno na base do obstáculo, m
Altura do obstáculo (ho), m
D, m
L, m
D/5
1 + (14D)/300

Edif. Cald.Rec. 4
0.0
61.3
0.0
61.3
298
27
59.6
14.9

Existe obstáculo ?

TRUE

2
Arm. Prod. Acabado
0.0
37.0
0
37.0
275
58
55.0
13.8
FALSE

2.2 - Cálculo de Hc
62.4

Hc = h0 + 3 - 2D/5h0
Hc

62.4
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3 - Determinação da altura mínima com base nas emissões gasosas
3.1 - Definição de S e Hp

Q
DT
F
q
C
Cr
Cf
Partículas, mg/m3
NOx, mg/m3
SO2, mg/m3

Hp = S^0.5 x (1/(Q x DT))^1/6
S = (F x q)/C
Caudal volumétrico nominal dos gases, em m3/hora à temperatura real
Diferença entre a temp. dos gases e a temp. média da região, ºK
(quando DT <= 50, considera-se DT = 50)
Coeficiente de correcção (340 para gases e 680 para partículas)
Caudal mássico máximo do poluente, kg/h
Diferença entre Cr e Cf, mg/m3 (293 K e 101.3 kPa)
Conc. Refer.(Partículas = 0.15; NOx = 0.14; SO2 = 0.10, em mg/m3)
Concentração média anual ao nível do solo
Zona Rural
Zona Urb/Ind.
0.03
0.05
0.02
0.04
0.015
0.03

3.2 - Cálculo de S e de Hp
Partículas
Caudal seco dos gases, Nm3/h (a 3% O2)
Humidade dos gases, %
Caudal húmido dos gases, Nm3/h
Temperatura dos gases, ºC
Pressão dos gases, kPa
Teo de O2, %
Caudal real dos gases, m3/h
Temperatura média anual, ºC
Diferencial de temperatura, DT
Factor de Correcção, F
Concentração poluentes, mg/Nm3 (3%)
Concentração de poluentes, mg/Nm3 (%real O2)
Caudal mássico de poluentes, q, kg/h
Concentração de referência, Cr, mg/m3
Concentração média anual, Cf, mg/m3
Diferença entre Cr e Cf, C, mg/m3

NOx

SO2
13500

150
3
24200
16.7
133
340
100
100
1.4
0.14
0.04
0.10
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S = (F x q)/C
Hp = S^0.5 x (1/(Q x DT))^1/6

4760
5.7
Hp (m) =

5.7

25
(Prevista)

3.3 - Verificação de Dependência
Definição de dependência

D i a j < Hi + Hj + 10 m
Hi > Hj/2
Hj > Hi/2
FF1

FF3

CA5

FC2

Distância entre chaminés, m

25

80

290

440

Altura da chaminé
Verificação

25

25

80

60

D i a j < Hi + Hj + 10 m
Hi > Hj/2
Hj > Hi/2
Existe Dependência ?

60
12.5
12.5
TRUE

TRUE
TRUE
TRUE

60.0 FALSE
12.5 TRUE
12.5 TRUE
FALSE

115.0
40
12.5
FALSE

FALSE
TRUE
TRUE

95.0 FALSE
30 TRUE
12.5 TRUE
FALSE

3.4 - Recálculo de Hp
Partículas
Caudal seco dos gases, Nm3/h (a 15% O2)
Humidade dos gases, %
Caudal húmido dos gases, Nm3/h
Temperatura dos gases, ºC
Pressão dos gases, kPa
Teo de O2, %
Caudal real dos gases, m3/h
Temperatura média anual, ºC
Diferencial de temperatura, DT
Factor de Correcção, F
Concentração poluentes, mg/Nm3 (%15)
Concentração de poluentes, mg/Nm3 (%real O2)

NOx

SO2

95

78216
14.6
80
340
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Caudal mássico de poluentes, q, kg/h
Concentração de referência, Cr, mg/m3
Concentração média anual, Cf, mg/m3
Diferença entre Cr e Cf, C, mg/m3

2.7
0.14
0.04
0.10

S = (F x q)/C
Hp = S^0.5 x (1/(Q x DT))^1/6

9180
7.1

Valor final de Hp, m
4 - Altura Mínima da Chaminé Final, m

62.4
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Cálculo da Altura da Chaminé do Sistema de Secagem da MP2 (FF3), de acordo com a Portaria n.º 263/2005, de 17 de Março
1 - Determinação da altura mínima com base na existência de obstáculos
1.1 - Definição de Obstáculo Próximo na vizinhança da fonte de emissão
Vizinhança - área circundante à fonte num raio de 300 m
Verificação simultânea das seguintes condições

ho >= D/5
L>= 1 + (14D)/300
ho Altura do obstáculo em m (se houver diferença de cotas, ver Figura 1)
D Distância em m, entre a chaminé e o obstáculo
L Largura do obstáculo em m

1.2 - Verificação de Obstáculo Próximo
Potenciais obstáculos na vizinhança

Nome
Cota do terreno na base da chaminé, m
altura do obstáculo, m
Cota do terreno na base do obstáculo, m
Altura do obstáculo (ho), m
D, m
L, m
D/5
1 + (14D)/300
Existe obstáculo ?

1

2

Edif. Cald.Rec. 4
0.0
61.3
0.0
61.3
230
27
46.0
11.7

Arm. Prod. Acabado

TRUE

FALSE

0.0
37.0
0
37.0
285
58
57.0
14.3

2.2 - Cálculo de Hc
62.8

Hc = h0 + 3 - 2D/5h0
Hc

62.8
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3 - Determinação da altura mínima com base nas emissões gasosas
3.1 - Definição de S e Hp

Q
DT
F
q
C
Cr
Cf
Partículas, mg/m3
NOx, mg/m3
SO2, mg/m3

Hp = S^0.5 x (1/(Q x DT))^1/6
S = (F x q)/C
Caudal volumétrico nominal dos gases, em m3/hora à temperatura real
Diferença entre a temp. dos gases e a temp. média da região, ºK
(quando DT <= 50, considera-se DT = 50)
Coeficiente de correcção (340 para gases e 680 para partículas)
Caudal mássico máximo do poluente, kg/h
Diferença entre Cr e Cf, mg/m3 (293 K e 101.3 kPa)
Conc. Refer.(Partículas = 0.15; NOx = 0.14; SO2 = 0.10, em mg/m3)
Concentração média anual ao nível do solo
Zona Rural
Zona Urb/Ind.
0.03
0.02
0.015

0.05
0.04
0.03

3.2 - Cálculo de S e de Hp
Partículas
Caudal seco dos gases, Nm3/h (a 17% O2)
Humidade dos gases, %
Caudal húmido dos gases, Nm3/h
Temperatura dos gases, ºC
Pressão dos gases, kPa
Teo de O2, %
Caudal real dos gases, m3/h
Temperatura média anual, ºC
Diferencial de temperatura, DT
Factor de Correcção, F
Concentração poluentes, mg/Nm3 (17%)
Concentração de poluentes, mg/Nm3 (%real O2)
Caudal mássico de poluentes, q, kg/h
Concentração de referência, Cr, mg/m3
Concentração média anual, Cf, mg/m3
Diferença entre Cr e Cf, C, mg/m3

NOx

SO2
37833
12
42992
70
17
54016
16.7
53
340
33
33.3
1.3
0.14
0.04
0.10
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S = (F x q)/C
Hp = S^0.5 x (1/(Q x DT))^1/6
Hp (m) =

4420
5.6
25
(Prevista)

5.6

3.3 - Verificação de Dependência
Definição de dependência

D i a j < Hi + Hj + 10 m
Hi > Hj/2
Hj > Hi/2
FF1

FF2

CA5

FC2

Distância entre chaminés, m

75

25

220

400

Altura da chaminé
Verificação

25

25

80

60

D i a j < Hi + Hj + 10 m
Hi > Hj/2
Hj > Hi/2
Existe Dependência ?

60
12.5
12.5
FALSE

FALSE
TRUE
TRUE

60.0
12.5
12.5

TRUE
TRUE
TRUE
TRUE

115.0 FALSE 95.0
40 TRUE
30
12.5 TRUE 12.5
FALSE

FALSE
TRUE
TRUE
FALSE

3.4 - Recálculo de Hp
Partículas
Caudal seco dos gases, Nm3/h (a 15% O2)
Humidade dos gases, %
Caudal húmido dos gases, Nm3/h
Temperatura dos gases, ºC
Pressão dos gases, kPa
Teo de O2, %
Caudal real dos gases, m3/h
Temperatura média anual, ºC
Diferencial de temperatura, DT
Factor de Correcção, F
Concentração poluentes, mg/Nm3 (%15)
Concentração de poluentes, mg/Nm3 (%real O2)
Caudal mássico de poluentes, q, kg/h

NOx

SO2

95

78216
14.6
80
340

2.7
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Concentração de referência, Cr, mg/m3
Concentração média anual, Cf, mg/m3
Diferença entre Cr e Cf, C, mg/m3

0.14
0.04
0.10

S = (F x q)/C
Hp = S^0.5 x (1/(Q x DT))^1/6

9180
7.1

Valor final de Hp, m
4 - Altura Mínima da Chaminé Final, m

62.8
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INTERPRETAÇÃO E DEFINIÇÕES
Prevalência
O presente RGE constitui um anexo ao Contrato. Para efeitos de interpretação e em caso de
discrepância o Contrato prevalecerá sobre o presente RGE.

Língua
Caso o presente RGE seja assinado também em versão inglesa a versão portuguesa prevalece
para todos os efeitos.

Definições
No RGE as palavras e expressões iniciadas por maiúscula terão o significado que a seguir lhes é
atribuído, a menos que o contrário resulte do contexto em que são empregues:
“Contrato” significa o contrato celebrado entre o Dono da Obra e a Entidade Executante.
“Coordenador de Segurança, Saúde e Ambiente (CSSA)” significa a pessoa nomeada pelo
Dono da Obra de acordo com o DL 273/2003, em fase de projecto e em fase de execução de
obra, para a coordenação e fiscalização das matérias de segurança e saúde, e ainda nas
matérias de acompanhamento ambiental dos Trabalhos.
“Director de Projecto” significa o representante do Dono da Obra.
“Dono da Obra” significa a Portucel Soporcel Tissue, SA.
“Entidade Executante” significa qualquer entidade que execute trabalhos, ou fornecimentos no
Estaleiro, incluindo todos os seus subcontratados.
“Estaleiro” significa o local onde será construída a Unidade Industrial da Portucel Soporcel Tissue
(PST), em Cacia.
“Portucel Soporcel Tissue, SA” (PST) significa a Portucel Soporcel Tissue, SA em Rua dos
Bombeiros da Celulose, Distrito e Concelho de Aveiro, Freguesia de Cacia, pessoa colectiva
número 513485368.
“RGE” significa o presente Regulamento Geral de Higiene, Segurança, Saúde e Ambiente em
Estaleiro, incluindo os respectivos anexos.
“RESPONSÁVEL DE SEGURANÇA, SAÚDE E AMBIENTE“ significa a pessoa nomeada pela
Entidade Executante de acordo com o DL 273/2003, em fase de execução de obra, para
fiscalização das matérias de segurança e saúde, e ainda nas matérias de acompanhamento
ambiental dos Trabalhos.
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1. ÂMBITO DE APLICAÇÃO
1.1. Aplicação Geral
O RGE aplica-se a todos os trabalhos a realizar no Estaleiro.
O RGE aplica-se para além de todas as Entidades Executantes no Estaleiro, sem excepção, aos
seguintes grupos:
a)

Trabalhadores da PST;

b)

Trabalhadores independentes;

c)

Visitantes e outras pessoas autorizadas a entrarem no Estaleiro.

A Entidade Executante e aos grupos a), b) e c) supra estão obrigados a cumprir e a fazer cumprir
o RGE às pessoas que deles dependam.
As Entidades Executantes durante a execução dos Trabalhos no Estaleiro, que necessitem da
utilização de protecções colectivas fixas, de acessos, de equipamentos ou viaturas, em áreas
comuns de Trabalhos devem promover o bom entendimento entre elas dando conhecimento do
mesmo ao CSSA.
A Entidade Executante é obrigada a:
•

Permitir o acesso necessário a terceiros, através da sua área de Trabalho sempre que
para a execução dos seus Trabalhos seja necessário a utilização desse acesso.

•

Responsabilizar-se pela segurança dos acessos que tenha preparado para seu próprio
uso.

1.2. Declaração de Adesão
À Entidade Executante é exigida a declaração de adesão ao presente RGE nos termos do modelo
constante do anexo II.
1.3. Aplicação a visitantes e representantes das autoridades e serviços públicos
Aos visitantes e representantes das autoridades ou serviços públicos, aplicam-se apenas as
cláusulas a eles aplicáveis.

2. NORMAS E OUTRAS PRESCRIÇÕES DE SEGURANÇA, SAÙDE E AMBIENTE
2.1. Legislação
As Entidades Executantes estão obrigadas a cumprir e a fazer cumprir pelos seus trabalhadores e
prestadores de serviços, a legislação em vigor relativa à segurança saúde e ambiente, bem como
as instruções do CSSA.
As Entidades Executantes devem aplicar os princípios gerais de prevenção nas opções técnicas e
de organização aquando da planificação dos diferentes trabalhos, e tempos de realização com o
objectivo da eliminação dos riscos, fazendo prevalecer a protecção colectiva à protecção
individual.
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A Entidade Executante obriga-se a fornecer ao CSSA, informação sobre:
a) O planeamento geral dos trabalhos, a sua forma de implementação, e as medidas de
segurança, saúde e ambiente, bem como as medidas em cada fase de execução dos
trabalhos;
b) Os elementos para actualização do dossier da compilação técnica dos trabalhos, e do
plano de segurança, saúde e ambiente específico de obra;
c) A identificação dos responsáveis, pela direcção técnica dos trabalhos, pela segurança
saúde e ambiente em obra, e os seus representantes nas comissões de, segurança
saúde e ambiente;
d) Quaisquer recomendações e determinações das autoridades ou serviços públicos no
que respeita a matérias de segurança, saúde e ambiente relativas aos Trabalhos.

A Entidade Executante obriga-se a:
Submeter à aprovação prévia da CSSA a organização das actividades de segurança,
saúde e ambiente, incluindo a vigilância médica.
Submeter à aprovação prévia da CSSA e a ter em funcionamento, antes do início dos
trabalhos, refeitório, vestiários, instalações sanitárias e outras instalações de apoio,
mantendo-as em bom estado de conservação e higiene e garantindo a sua adequação
de acordo com a Lei.
Organizar e instalar o equipamento de combate a incêndios, e os meios de primeiros
socorros adequados para o seu estaleiro e suas frentes de obra, e incluir no seu quadro
de pessoal elementos com formação de socorrista.
Delimitar o seu estaleiro com uma vedação metálica de 2 metros de altura, provida com
portão de entrada para viaturas ligeiras e pesadas e uma porta de entrada de pessoal.
Em zona bem visível, deve ser aposta uma placa a 1,80 m de altura do solo
identificadora da firma da Entidade Executante.
Manter actualizados, e fazer a sua evidência ao CSSA quando solicitado, os
pagamentos à Segurança Social, o seguro de pessoal contra acidentes de trabalho, nele
incluindo os seus tarefeiros e os trabalhadores independentes.
Comunicar de imediato ao CSSA todos os acidentes e incidentes sem prejuízo de outras
comunicações legalmente exigidas.
O não cumprimento pela Entidade Executante das obrigações legais e contratuais e das
prescrições do Regulamento Geral de Estaleiro, bem como das instruções emitidas pelo CSSA,
permite que seja determinada (i) a suspensão dos trabalhos considerados inseguros, (ii) paragem
imediata de trabalho em condições perigosas. O Director do Projecto pode ainda promover a
execução dos trabalhos necessários à correcção das anomalias detectadas e não solucionadas
em tempo que se considere oportuno, utilizando para o efeito os meios que considere mais
adequados e debitando os respectivos encargos à Entidade Executante.
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2.1.1

Documentação a Apresentar pela Entidade Executante

Todos os documentos de segurança e ambiente aplicados à execução dos Trabalhos deverão ser
escritos em Português ou, quando aplicável, em Inglês/Português.
A Entidade Executante deve cumprir as prescrições do Regulamento Geral de Estaleiro e
apresentar o seu plano de segurança, saúde e ambiente para execução de Trabalhos, devendo
ser submetido à aprovação do CSSA.
A implantação do estaleiro só pode ser iniciada depois da aprovação pelo CSSA do seu plano de
segurança, saúde e ambiente para a execução dos trabalhos, bem como da entrega da
declaração de nomeação e aceitação do seu Responsável de Segurança, Saúde e Ambiente,
certificado pelas autoridades nacionais para as matérias de segurança, higiene e saúde no
trabalho e com competência na área de acompanhamento ambiental.
2.2. Instruções do CSSA
As instruções de segurança, saúde e ambiente emitidas pelo CSSA durante a execução dos
Trabalhos constituem obrigações a observar pelos respectivos destinatários.
Para fazer cumprir o disposto nos parágrafos anteriores, o Dono da Obra designará o CSSA, que
assegura:
a) A aplicação dos princípios gerais de prevenção nas opções arquitectónicas, técnicas,
organizacionais e de planificação dos diferentes trabalhos, e tempos de realização dos
mesmos;
b) A cooperação e coordenação das actividades em matéria de segurança, saúde e
ambiente entre as várias Entidades Executantes no Estaleiro, incluindo os trabalhadores
independentes, com vista à prevenção de acidentes e dos riscos profissionais,
constituindo, para o efeito, uma Comissão de Segurança;
c) A fiscalização da correcta aplicação da legislação e normas aos Trabalhos;
d) A elaboração de um dossier de compilação técnica dos Trabalhos com elementos de
informação em matéria de segurança saúde e ambiente;
e) Que o acesso ao Estaleiro de Obra seja reservado apenas a pessoas autorizadas;
f)

Sejam tomadas medidas de prevenção, controlo e combate a incêndios, de socorro e
evacuação de trabalhadores por parte das Entidade Executantes, quer no interior de cada
estaleiro, quer no local dos Trabalhos, os quais devem figurar no Plano de Segurança
Saúde e Ambiente da Entidade Executante.

PORTUCEL SOPORCEL TISSUE
CACIA

RGE

Nº: A16-N10-00-RGE
Revisão: 00
Data: Setembro 2015
Pág. 8 de 25

Portucel Soporcel Tissue, SA
2.3. Determinação das Autoridades e Serviços Públicos com Competência de Inspecção
O CSSA é o interlocutor exclusivo dos serviços de inspecção, sendo o responsável pela aplicação
das determinações destes serviços.
Todas as Entidades Executantes e o pessoal no Estaleiro devem aplicar as prescrições de
segurança determinadas pelas autoridades e serviços públicos com competência de inspecção.
2.4. Eventuais Custos pela Aplicação do RGE
O preço definido no Contrato deve incluir os custos relacionados com a aplicação do RGE.
2.5. Alterações e Revisões às Normas do RGE
As normas do RGE podem ser revistas pelo Dono da Obra quando as condições de
funcionamento do Estaleiro o exijam. A revisão do RGE não deve trazer agravamento de custos
para a Entidade Executante, salvo se for determinada por sua culpa ou Negligência Grosseira,
nomeadamente em relação ao incumprimento de obrigações legais ou violação das prescrições
de segurança, saúde e ambiente.
3. ORGANIZAÇÃO DO ESTALEIRO(S)
3.1. Planificação e Execução dos Trabalhos
A Entidade Executante, após notificação da adjudicação e definição da área do estaleiro deve,
antes do início dos trabalhos fornecer ao CSSA:
a) Identificação do seu representante no Estaleiro e seu substituto e organigrama.
b) Entrega do seu plano de segurança, saúde e ambiente para execução de Trabalhos.
c) Os elementos necessários à elaboração ou actualização da “Comunicação Prévia da Abertura
de Estaleiro “de acordo com o n.º 2 e o n.º 3 do artigo 15.º Decreto-Lei n.º 273/2003”.
d) Informação sobre quais os trabalhos a subcontratar, identificando os respectivos
prestadores de serviços;
e) Lista dos prestadores de serviços e dos trabalhadores independentes;
f) Lista dos equipamentos a utilizar em obra, e respectivas certificações e inspecções;
g) Programa de trabalhos, incluindo os de pré-fabrico em estaleiro, para as diversas fases de
execução e sua duração, com a respectiva carga de mão-de-obra, enumerando os vários
equipamentos, materiais, protecções colectivas e outras consideradas necessárias para a
execução dos trabalhos;
h) Informação permanente e actualizada relativa à carga de mão-de-obra e meios utilizados;
i) Relatório mensal de progresso de construção nas matérias referentes à segurança saúde e
ambiente;
j) Procedimentos de segurança específicos para trabalhos que, pela sua complexidade,
exijam medidas de prevenção específicas.
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3.1.1 Estradas e Acessos Temporários
O acesso ao Estaleiro de Obra far-se-á pela Portaria da Fábrica de Pasta da Celcacia.
A Entidade Executante promoverá os acessos necessários para uso próprio na realização dos
Trabalhos.
As Entidades Executantes são responsáveis pela sinalização de segurança rodoviária específica
de condicionalismos eventuais aos estaleiros.
3.2. Ligações às “Redes” e Consumos
Nas ligações às “redes” deve observar-se:
3.2.1. Rede de Electricidade
O Dono da Obra providencia uma instalação provisória para fornecimento de energia eléctrica ao
Estaleiro e porá à disposição da Entidade Executante, à tensão de 380 V, trifásica, 50 Hz, em
pontos de alimentação a indicar no “lay-out” do Estaleiro não sendo responsável por interrupção
do fornecimento de energia eléctrica.
A Entidade Executante deve informar o Dono da Obra das suas necessidades de energia
eléctrica. Se a potência necessária for superior a 50 KVA, obriga-se a entregar o projecto das
instalações eléctricas para o licenciamento das referidas instalações.
A Entidade Executante é responsável pela instalação e manutenção da sua instalação eléctrica
temporária de estaleiro a partir do ponto de distribuição cedido pelo Dono da Obra e a segurança
de toda instalação de acordo com a legislação aplicável.
Na instalação eléctrica temporária do estaleiro os cabos serão:
a) Instalados subterrâneos, excepto quando outras soluções forem aprovadas pelo Dono
da Obra;
b) Os caminhos de cabos devem ser implantados no “lay-out “ do Estaleiro pela Entidade
Executante com aprovação prévia do Dono da Obra;
c) Os percursos dos cabos devem ser marcados com fitas de sinalização eléctrica e postes
de balizagem, no mínimo de trinta em trinta metros e em todas as mudanças de
direcção.
Só serão autorizadas alimentações trifásicas de 380 V para equipamentos de montagem pesados
e equipamentos de soldadura. Todos os equipamentos portáteis usados no Estaleiro serão
monofásicos (220 V) e ligados à terra.
Logo que qualquer parte ou a totalidade das instalações eléctricas deixem de ser necessárias
para o andamento dos Trabalhos, a Entidade Executante deve desligá-las e removê-las, em
termos considerados satisfatórios pelo Dono da Obra.
3.2.2 Rede de Água Geral
O Dono da Obra porá à disposição da Entidade Executante fornecimentos de água nos pontos
indicados no desenho de Estaleiro, não sendo responsável pela interrupção do fornecimento
competindo à Entidade Executante garantir abastecimento de água em quantidade e pressão
adequadas em caso de falha.
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A qualidade da água para usos específicos deve ser objecto de análises constantes por parte da
Entidade Executante.
Todas as ligações e instalações em uso devem estar conformes com as ordens do Dono da Obra.
Logo que a totalidade ou qualquer parte da instalação não seja necessária para a realização dos
Trabalhos, a Entidade Executante deve desligá-la e removê-la, em termos considerados
satisfatórios pelo Dono da Obra.
É interdito às Entidade Executantes utilizar as bocas-de-incêndio com finalidades diferentes
daquela a que se destinam.
É vedada às Entidade Executantes a utilização de água para lavagens, quer no interior, quer no
exterior das suas instalações, o seu despejo no Estaleiro e nos terrenos circundantes.
As Entidades Executantes obrigam-se caso necessitem a implantar sistemas de lavagem de
máquinas e equipamentos, devidamente licenciados para separação de óleos ou outros produtos.
O efluente tratado deve ser devidamente encaminhado para a linha de efluente geral do Estaleiro
após autorização do Dono da Obra.
3.2.3 Rede de Água Potável
O Dono da Obra não disponibiliza no Estaleiro água potável para consumo humano
3.2.4 Drenagens
É da competência e responsabilidade das Entidades Executantes a construção dos drenos
provenientes das suas instalações, ligando-as à rede geral de águas pluviais e de esgotos.
O traçado da rede bem como o ponto de ligação deve ser previamente aprovado pelo Dono da
Obra e desenhado pela Entidade Executante.
3.2.5. Rede de Comunicação Telefónica
A Entidade Executante regula as suas necessidades, solicitando apoio eventual ao Dono da Obra.
3.3. Funções de Autoridade em Matéria de Segurança, Saúde e Ambiente
Nas instalações existentes em cada estaleiro deve ser afixada a identificação dos responsáveis
da Entidade Executante relativamente às matérias de segurança, saúde e ambiente.
No Estaleiro, apenas podem exercer competências os seguintes elementos:
3.3.1. Por designação do Dono da Obra:
a) Director de Projecto
b) CSSA
3.3.2. Por designação da Entidade Executante:
a) Direcção dos Trabalhos
b) Responsável dos Serviços de Segurança, Saúde e Ambiente com as competências
conferidas por lei, nomeadamente:
• Supervisão e coordenação da aplicação do Plano de Segurança Saúde e Ambiente
de execução de Obra e das disposições legais;
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• Notificar de imediato o CSSA da ocorrência de acidentes e incidentes;
• Notificar a Direcção de Trabalhos e o CSSA de quaisquer alterações com relevância
para a actualização da compilação técnica dos trabalhos;
• Organizar e manter o bom funcionamento dos serviços de prevenção de segurança e
de medicina no trabalho;
• Avaliar o estado de salubridade e demais condições de utilização dos refeitórios,
vestiários, chuveiros e sanitários, em conformidade com os termos de validação;
• Testar a organização do plano de emergência, para a sua área de Trabalhos;
• Averiguar do nível de informação dos trabalhadores e da sua adesão à prevenção,
podendo opor-se à prestação do trabalho por trabalhadores que não respeitem as
condições de segurança, saúde e ambiente;
• Assegurar que as verificações de segurança se façam de forma adequada e
atempada, podendo interditar a utilização de equipamentos e produtos que não
ofereçam segurança;
• Analisar os planos de execução dos trabalhos, propor a supressão das omissões do
Plano de Segurança, Saúde e Ambiente e promover, sempre que necessário, junto
da sua Entidade Executante, a organização de meios de prevenção adequados;
• Exigir da sua Entidade Executante a tomada de medidas necessárias a garantir a
segurança no caso de perigo grave e iminente, devendo intervir de modo a eliminar o
referido perigo;
• Assegurar que no estaleiro estarão apenas pessoas acreditadas ou autorizadas;
• Promover reuniões de segurança, saúde e ambiente dentro da sua Entidade
Executante;
• Receber todos os elementos de informação, pedidos de autorização e aprovação e
reclamações da sua Entidade Executante, solicitando intervenção do CSSA ou
informando-o das decisões por si adoptadas.
3.4. Documentação
3.4.1. Do Projecto
A Entidade Executante, após ter recebido o conjunto de desenhos, procedimentos e regulamentos
e outros documentos relativos à segurança, saúde e ambiente deve informar de imediato o CSSA
sobre eventuais erros ou omissões.
3.4.2. Da Obra
A Entidade Executante:
a) obriga-se a emitir o seu Plano de Segurança, Saúde e Ambiente para execução de obra.
b) deve assegurar que o Plano de Segurança, Saúde e Ambiente e as suas alterações
estejam acessíveis a todo o seu pessoal incluindo trabalhadores independentes.
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c) deve garantir a aplicação do Plano de Segurança Saúde e Ambiente para execução de
Obra, a contínua adaptação às condições específicas dos seus Trabalhos, e a aplicação de
todas as instruções emitidas pelo CSSA.
3.4.3. Telefones e Endereços
Todas as entidades intervenientes no Estaleiro de Obra devem afixar e divulgar junto dos
trabalhadores o “plano de alarme e emergência geral de obra” a ser editado pelo CSSA e “planos
de alarme, emergência e evacuação específicos” a serem emitidos pelas Entidades Executantes
que contêm os telefones e endereços de:
−

Protecção civil;

−

Posto de primeiros socorros;

−

Bombeiros;

−

Vigilância de portaria;

−

Serviços de segurança e saúde;

−

Outros relevantes.

4. FUNCIONAMENTO DO ESTALEIRO
4.1. Serviços do Estaleiro
A Entidade Executante deve assegurar os meios a seguir indicados em 4.1.1 e 4.1.2, a figurarem
no PSSA para execução de obra para o período de duração dos trabalhos.
4.1.1. Escritórios Locais
Serão escritórios com as áreas necessárias ao desenvolvimento da actividade administrativa, do
apoio técnico à execução dos trabalhos e do atendimento de trabalhadores, de fornecedores, de
visitantes e de entidades de inspecção com competência no sector.
4.1.2. Actividades Produtivas
Afectar às actividades produtivas pessoal devidamente formado e qualificado, equipamentos
certificados e em bom estado de manutenção, instalações e todos os outros meios necessários à
execução dos trabalhos, de acordo com o cronograma dos Trabalhos, de modo a garantir as boas
condições das protecções colectivas e individuais, bem como assegurar um bom desempenho
ambiental, nomeadamente na gestão dos resíduos produzidos em obra, de acordo com o
Anexo III do RGE.
4.1.3. Instalações Sociais
As Entidades Executantes têm de dispor no estaleiro de instalações sociais reservadas a
refeições, vestiários, chuveiros e sanitários, de acordo com a legislação aplicável.
Não é permitido tomar refeições no exterior dos estaleiros de cada Entidade Executante e é
interdita a instalação de dormitórios no Estaleiro.
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4.1.4. Serviços de Segurança, Saúde e Ambiente
As Entidades Executantes devem dispor no local dos trabalhos de equipamentos de primeiros
socorros e de emergência (meios de resgate de sinistrados) permanentes, de acordo com a
legislação aplicável e com as actividades de prevenção de risco. No quadro de pessoal das
Entidade Executantes é obrigatório ter elemento(s) legalmente habilitado(s) a prestar primeiros
socorros.
A Entidade Executante deve dispor na obra de equipamentos para primeiros socorros,
equipamentos de combate a incêndios e equipamentos de protecção individual, em perfeito
estado de utilização e adequado ao número de trabalhadores da sua obra.
4.1.5. Serviços Gerais do Estaleiro
O Dono da Obra disponibilizará um serviço comum de vigilância e posto de primeiros socorros,
planos de emergência e evacuação e meios de acção para o combate e controlo de incêndio e
outros riscos industriais, mas não desresponsabilizando a Entidade Executante das suas
obrigações nestas matérias referentes aos seus trabalhadores, ao seu estaleiro e ao local dos
trabalhos.
O Dono da Obra declina toda a responsabilidade quanto a deteriorações ou roubos no Estaleiro,
ou quaisquer outros prejuízos às Entidades Executantes ou aos seus trabalhadores, devendo no
entanto ser indicadas ao Director de Projecto e/ou ao CSSA todas as anomalias detectadas.
4.2. Horário de Funcionamento
A Entidade Executante deve afixar no estaleiro o período de funcionamento e os horários de
trabalho praticados, com chancela da Inspecção Geral do Trabalho de Aveiro, comunicando ao
CSSA tais elementos e subsequentes alterações, sem prejuízo das comunicações prevista na lei.
O horário do Estaleiro é o seguinte:
−

Segunda a Sexta............08H00 – 20H00;

−

Domingo .........................Encerrado.

O horário de funcionamento do Estaleiro pode ser alterado pelo Dono da Obra de acordo com a
necessidade de execução dos Trabalhos.
4.2.1 Horários Especiais
Todos os horários especiais a estabelecer no Estaleiro terão de ser solicitados por escrito ao
Dono da Obra. A eventual autorização só tem a validade de um mês, pelo que se essa
necessidade persistir, deve ser solicitada a respectiva renovação.
Se, por necessidades de obra, for conveniente realizar trabalho extraordinário em dias normais ou
em dias de descanso semanal e feriados, o pedido da autorização de horário especial deve ser
entregue ao Dono da Obra até às 12 horas do dia antecedente.
Para o período de horário especial, a Entidade Executante obriga-se a mobilizar os seus recursos
humanos de segurança, saúde e ambiente para acompanhamento dos trabalhos e dar
conhecimento por escrito ao CSSA.
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No pedido de autorização de horário especial, a Entidade Executante deve comunicar e fazer
prova de comunicação à Inspecção-Geral do Trabalho de Aveiro e de possuir, se aplicável,
licença especial de ruído.
4.2.3 Feriados
A Entidade Executante obriga-se a respeitar feriados e dias santos reconhecidos na legislação
portuguesa.
4.2.4 Horários de Funcionamento de Serviços Específicos
São estabelecidos condicionamentos de horários nos seguintes casos:
a) Cargas e descargas
As cargas e descargas só podem ser efectuadas no período de funcionamento do Estaleiro
Os transportes de cargas e descargas só podem dar entrada e saída na portaria de estaleiro
uma hora depois do início e uma hora antes do termo do período funcionamento do Estaleiro.
4.3. Vedações, Portarias e Acessibilidade
Existe apenas uma portaria de acesso ao Estaleiro, para controlo do acesso de viaturas e de
pessoas ao serviço do Estaleiro.
A Entidade Executante deve vedar a área do estaleiro que lhe for afecta pelo Dono da Obra, após
receber a aprovação sobre a localização e o tipo de vedação, bem como o seu plano de estaleiro
ter merecido a aprovação do CSSA.
4.4. Acesso ao Estaleiro
Todas as pessoas e viaturas só podem ter acesso ao Estaleiro de Obra, mediante autorização
concedida pelo Dono da Obra.
Só é permitida a circulação no Estaleiro dos veículos destinados ao transporte de mercadorias. A
Entidade Executante deve controlar no Estaleiro as viaturas e pessoas ao seu serviço.
4.4.1 Entradas e Saídas de Pessoal no Estaleiro
As entradas e saídas de pessoal serão exclusivamente efectuadas pela Portaria de Estaleiro.
As entradas e saídas do pessoal fora do horário normal de trabalho da Entidade Executante,
aprovado pela Autoridade para as Condições do Trabalho, para os Trabalhos em Estaleiro,
carece de autorização daquela Entidade.
4.4.2. Entrada e Saída de Materiais, Ferramentas, Equipamentos e Viaturas
A Entidade Executante comunica ao Dono da Obra os movimentos de entradas e saídas, para
obter a sua autorização prévia.
a) Entradas
-

A Entidade Executante obriga-se a fazer acompanhar os materiais e ferramentas com guias
de transporte discriminando os tipos, qualidades e quantidades. O vigilante de serviço
assinará todos os exemplares da guia, retendo e devolvendo os restantes ao portador.
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A assinatura feita pelo vigilante de serviço não atribui qualquer obrigação de conferência ou
responsabilidade do Dono da Obra pelos materiais e ferramentas entrados, os quais ficarão
sempre à guarda e ao cuidado da Entidade Executante.
O vigilante pode solicitar a comparência de colaboradores da Entidade Executante para
acompanhamento das viaturas de transporte até às instalações da Entidade Executante ou locais
de trabalho.
b) Saída
Toda e qualquer saída de materiais e ferramentas da Entidade Executante deve ser
acompanhada de guia de transporte assinada pela Entidade Executante e visada pelo Dono
da Obra.
Esta guia de saída indicará as guias (número e data) que acompanharam a entrada desses
materiais (quando aplicável).
4.4.3. Viaturas
As viaturas utilizadas pela Entidade Executante só serão autorizadas a entrar no Estaleiro, a fim
de procederem a cargas e descargas de materiais, só podendo entrar com a viatura o próprio
condutor.
A Entidade Executante deve fazer prova perante o Dono da Obra dos seguros previstos no
Contrato para as suas viaturas.
A Entidade Executante, em nenhum caso ou circunstância, poderá perturbar ou impedir a livre
circulação de outras viaturas, salvo condições para as quais terá de ter autorização prévia do
Dono da Obra.
A Entidade Executante deve respeitar a sinalização implementada dentro das instalações da PST
e dentro do Estaleiro de Obra, ter os cuidados de manobra face ao tipo, natureza e estado dos
Trabalhos em execução e ainda a presença de outras Entidade Executantes no Estaleiro.

4.5. Autorização para Acesso ao Estaleiro
A autorização pode ser concedida da seguinte forma:
a) Por acreditação
Pessoas e veículos que frequentam o Estaleiro com regularidade.
b) Por autorização
Através de documento de autorização individual emitido pelo Dono da Obra.
4.5.1. Acreditação
A acreditação é solicitada por formulário a disponibilizar pelo Dono da Obra.
Com a acreditação é emitido um cartão de identificação para pessoas e um dístico de
identificação para os veículos, que permitem o acesso na portaria.
A Entidade Executante deve informar o Dono da Obra logo que o trabalhador acreditado cesse a
sua actividade no Estaleiro, devolvendo o cartão de identificação e dístico de viatura.
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A perda de cartão de identificação ou dístico de viatura deve ser imediatamente comunicada à
portaria. A cedência ou a falsificação de um cartão de acesso, para outros fins diferentes do
previsto, implica o imediato afastamento do faltoso do Estaleiro
Os pedidos de emissão ou renovação dos cartões de acesso devem ser solicitados ao Dono da
Obra pela Entidade Executante, pelo menos com 5 dias de antecedência.
4.5.2. Autorização individual
A autorização individual é solicitada na portaria, pelo período máximo de uma semana.
Será entregue aos titulares de autorização um cartão de identificação para permanência no
Estaleiro e, quando aplicável, um dístico para o veículo.
4.6. Condições de Permanência no Estaleiro
As pessoas autorizadas devem, durante a permanência no Estaleiro, usar o cartão de
identificação colocado de forma visível no vestuário. O dístico de identificação do veículo deve ser
colocado no seu interior, de forma bem visível.
Ainda que autorizadas, as pessoas devem dirigir-se ao destino pelo trajecto mais curto e
permanecer no Estaleiro apenas o tempo suficiente, devendo afastar-se dos trabalhos.
Em qualquer caso, a permanência no Estaleiro fora do veículo e em zona de trabalho só é
permitida às pessoas que usarem os equipamentos de protecção individual adequados,
nomeadamente capacete e calçado de segurança adequado.
Os serviços competentes da Entidade Executante e o Dono da Obra no Estaleiro, bem como os
elementos de vigilância do Estaleiro podem solicitar a identificação de qualquer pessoa ou veículo
que não seja utilizadora do cartão, dístico de identificação, ou que se encontre em determinado
local sem motivo justificado.
O não cumprimento das prescrições de identificação e permanência no Estaleiro determina a
expulsão imediata do faltoso.
4.7. Circulação no Estaleiro
As pessoas e os veículos devem observar as regras de segurança estabelecidas pelo RGE e
Anexos, PSSA e instruções de segurança dentro das instalações da PST e no Estaleiro de Obra,
relativas à circulação e transportes.
Os veículos com carga não podem ser abandonados, mesmo por curtos períodos, nas zonas
comuns das instalações da PST e do Estaleiro de Obra.
A remoção de veículos com avarias deve ser efectuada até às 16:00 horas do dia útil seguinte
àquele em que ocorreu a imobilização, sem prejuízo das diligências imediatas para desobstrução
das vias de circulação ou zonas de trabalho.
Se a remoção não se efectuar no prazo referido, o Dono da Obra poderá remover o veículo para
os estacionamentos exteriores ao Estaleiro, sendo as despesas da responsabilidade da Entidade
Executante.
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Dentro das instalações da PST e no estaleiro de obra não é permitido circular a mais de
30 km/hora para todas as viaturas e a mais de 20 km/hora para veículos circulando em
“marcha – atrás”.
A Entidade Executante obriga-se a colocar e a manter nas áreas de trabalho, sob a sua
responsabilidade, os sinais rodoviários e balizagem reflectoras adequadas à circulação do
trânsito, seja por razões de segurança, seja por informação sobre o desvio de trânsito.
É proibido buzinar, salvo em casos de perigo imediato.
É interdito o estacionamento de viaturas fora das zonas reservadas para o efeito.
A circulação de veículos, de rasto metálico contínuo ou de cargas superiores a 6000 kg, só é
autorizada desde que munidos de rodas ou “bandagens” adequadas.
A circulação de qualquer equipamento dentro das instalações da PST e no Estaleiro, de altura
superior a 4,50 metros e de tonelagem superior a 40 t, deve ser acompanhada pelo responsável
de segurança e saúde e ambiente da Entidade Executante submetido à decisão do CSSA sobre:
-

Itinerário;

-

Precaução a tomar;

-

Horário do transporte.

4.8. Visitantes
São admitidas visitas ao Estaleiro desde que previamente solicitadas e autorizadas pelo Dono da
Obra, devendo no pedido de autorização ser claramente expresso o motivo da visita.
O acesso, permanência no Estaleiro e horário das visitas encontra-se previsto nos pontos 4.2 a 4.6.
As visitas são devidamente enquadradas pelo CSSA o e/ou Responsável de Segurança Saúde e
Ambiente da Entidade Executante.
Durante o percurso e durante a sua visita ao Estaleiro, o visitante utiliza o equipamento de
protecção individual adequado (capacete e calçado de segurança e, outros quando considerados
aplicáveis), e um colete reflector que serão fornecidos pela entidade visitada.
O não cumprimento por parte das visitas das normas do RGE que lhes sejam aplicáveis implica o
fim imediato da visita e o abandono do Estaleiro.
4.9. Fotografias, Filmagens e Comunicação Social
Não é permitido filmar ou fotografar, ou simplesmente entrar com o equipamento de fotografia ou
filme dentro das instalações da PST e do Estaleiro, salvo se devidamente autorizado pelo Dono
da Obra, após pedido por escrito da Entidade Executante.
A autorização deve ser evidenciada quando solicitada pelo CSSA. A infracção a esta norma
implica o abandono das instalações pelo infractor.
Os contactos com a comunicação social sobre assuntos que digam respeito à construção, dentro
do perímetro do Estaleiro ou fora dele mesmo, quando envolvam as Entidades Executantes,
devem ser estabelecidos exclusivamente pelo Dono da Obra ou seu representante, ou em quem
for delegado.
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4.10. Segurança Contra Intrusão e Roubos
Para além das medidas de segurança relativas à vedação do estaleiro e controlo de acessos, o
Dono da Obra assegurará um serviço de vigilância geral, sendo a guarda no interior do estaleiro
de cada Entidade Executante e respectivas frentes de obra da responsabilidade de cada Entidade
Executante.
A Entidade Executante deve informar por escrito o Director de Projecto e o CSSA, através dos
seus responsáveis de segurança, das ocorrências de intrusão ou roubos ocorridos no respectivo
estaleiro, sendo, no entanto, responsável pela adopção de medidas que a ocorrência justificar.
A Entidade Executante é responsável pela guarda, manutenção e segurança dos materiais,
equipamentos, ferramentas e viaturas no Estaleiro de Obra para execução dos Trabalhos.
4.11. Reuniões
O CSSA pode convocar a realização de reuniões de Segurança, Saúde e Ambiente com carácter
periódico ou extraordinário, sendo obrigatório a participação das entidades convocadas.
4.12. Locais de Afixação
Em todas as instalações do estaleiro de cada Entidade Executante deve existir um local para
afixação de informação útil para os utilizadores.
Os procedimentos essenciais a adoptar em caso de emergência devem encontrar-se afixados
permanentemente.

5. CONDIÇÕES E RELAÇÕES DE TRABALHO
5.1. Normas Aplicáveis
Às condições e relações de trabalho aplicam-se as leis de trabalho em vigor, sem prejuízo de
outras condições fixadas nos contratos individuais de trabalho.
5.2. Situação dos Trabalhadores Regularizada
Os trabalhadores e prestadores de serviços das Entidades Executantes têm de estar em situação
legalizada, nomeadamente perante a Segurança Social, dispor de seguro de acidentes de
trabalho e, caso se trate de estrangeiros de países que não pertencem à União Europeia, devem
possuir autorização de trabalho e residência emitida pela autoridade competente, bem como ter
em dia os exames médicos exigidos por lei.
Sempre que pedido, deve ser facultado o contrato de trabalho ou o contrato de prestação de
serviços por parte da Entidade Executante.
5.3. Recrutamentos no Estaleiro
As Entidades Executantes obrigam-se a não contratar trabalhadores ou prestadores de serviços
que estejam a trabalhar no Estaleiro por conta de outra Entidade Executante ou do Dono da Obra.
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6. PREVENÇÃO DOS RISCOS E MEDIDAS
6.1. Plano de Segurança Saúde e Ambiente
A Entidade Executante, para além de elaborar o seu PSSA para a execução de obra, deve
actualizá-lo de forma continuada, devendo propor ao CSSA as revisões que julgue necessárias
em face de omissões ou de situações especiais que ocorram no Estaleiro e que se reflectem na
execução dos trabalhos.
A Entidade Executante obriga-se também a dar conhecimento ao Dono da Obra do
desenvolvimento e das alterações do PSSA para aprovação deste que, posteriormente, dará
conhecimento por escrito do PSSA aprovado à Entidade Executante.
6.1.1. Planos de Segurança Saúde e Ambiente Específicos
A Entidade Executante é obrigada a elaborar o PSSA específico por etapas ou actividades dos
seus trabalhos, sempre que se justifique ou sejam requeridos pelo CSSA.
Estes planos devem ser apresentados e só depois de aprovados se pode dar início aos trabalhos.
6.1.2. Relatórios de Segurança Saúde e Ambiente
A Entidade Executante deve apresentar mensalmente e durante os primeiros três dias úteis de
cada mês, os relatórios de segurança, saúde e ambiente, relativos ao mês anterior, indicando
todas as ocorrências acidentais e incidentais e as soluções adoptadas relativamente a riscos
concretos verificados na execução dos trabalhos e não previstos.
6.1.2.1. Plano de Registo de Acidentes e Índices de Sinistralidade
Sempre que ocorra um acidente (leve, grave ou mortal) deve ser efectuado um inquérito,
registando todas as informações relevantes que permitam uma análise detalhada do mesmo. Este
inquérito deve ser elaborado por:
(i) Entidade Executante, para a qual o trabalhador acidentado trabalha ou presta serviços;
(ii) Dono da Obra, caso o trabalhador acidentado esteja a executar trabalhos ou prestar
serviços para esta entidade;
Devem ser utilizadas fichas de inquérito de acidente apropriadas, preenchidas com a informação
necessária para os fins determinados na legislação aplicável. A informação deve permitir a
análise estatística detalhada dos acidentes de trabalho, em função das suas causas, do tipo de
lesão, da parte do corpo atingida, do grupo etário, do dia da semana e da hora do dia em que
ocorreram os acidentes, ou ainda das consequências dos acidentes.
Para avaliar o desempenho da obra em termos de segurança e de saúde, durante a sua fase de
execução, devem registar-se também todos os dados necessários para calcular os principais
índices de sinistralidade, nomeadamente, os que se apresentam nas tabelas I e II:
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Registo de Acidentes e Índices de Sinistralidade

TABELA I
DATA
ANO
(1)

MÊS
(2)

Nº MÉDIO DE
TRABALHADORES
MÊS
ACUM.
(3)
(4)

HOMENS/HORAS
TRABALHADAS
MÊS
ACUM.
(5)
(6)

Nº ACIDENTES
MORTAIS
NÃO MORTAIS
MÊS
ACUM.
MÊS
ACUM.
(7)
(8)
(9)
(10)

TABELA II
DATA
ANO
(1)

MÊS
(2)

Nº DIAS
PERDIDOS
MÊS
ACUM.
(11)
(12)
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ÍNDICE DE
INCIDÊNCIA
MÊS
ACUM.
(13)
(14)
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ÍNDICE DE
FREQUÊNCIA
MÊS
ACUM.
(15)
(16)

ÍNDICE DE
GRAVIDADE
MÊS
ACUM.
(17)
(18)
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Na utilização corrente da tabela I e II devem ter-se em conta as definições que a seguir se
apresentam:
-

o número médio de trabalhadores é calculado pela média aritmética do número de
trabalhadores existentes em cada um dos dias do mês. Somando esse valor com o
acumulado no mês anterior obtém-se o número acumulado de trabalhadores;

-

o número de homem x hora trabalhadas no mês determina-se a partir de folhas diárias de
permanência de cada trabalhador em obra (folhas de controlo de assiduidade). Trata-se de
registar o número total de horas de exposição a risco de todos os trabalhadores existentes
no Estaleiro. A soma do valor assim obtido com o acumulado do mês anterior corresponde
ao número total de horas trabalhadas desde o início.

Na contagem do número de dias perdidos não se considera o dia da ocorrência do acidente nem
o do regresso ao trabalho;
O Índice de Incidência (Ii) é o número de acidentes ocorridos num dado período por cada mil
trabalhadores expostos a risco no mesmo período. É calculado pela seguinte expressão:
Nº Acidentes x 1.000
Ii = ----------------------------------Nº Trabalhadores
Este índice pode ser calculado para o mês em curso e em termos de valor acumulado. Neste
último caso consideram-se na expressão acima indicada o número total de acidentes mortais e
não mortais ocorridos desde o início (soma do acumulado do mês anterior com o do mês em
curso) e o número médio de trabalhadores existentes em estaleiro no mesmo período.
O Índice de Frequência (IF) é o número de acidentes ocorridos num dado período em cada
milhão de homem x hora trabalhadas no mesmo período, traduzindo a probabilidade de
ocorrência de acidentes. É calculado pela seguinte expressão:
Nº acidentes x 1.000.000
IF = ----------------------------------------------Nº Homens x hora trabalhadas
Do mesmo modo que no caso anterior, este índice pode ser calculado para o mês em curso e em
termos de valor acumulado. Neste último caso, consideram-se na expressão acima indicada, o
número total de acidentes mortais e não mortais ocorridos desde o início (soma do acumulado do
mês anterior com o do mês em curso) e o número médio de trabalhadores existentes em estaleiro
no mesmo período.
O Índice de Gravidade (IG) é o número de dias de trabalho perdidos pelo conjunto de
trabalhadores acidentados num dado período em cada mil homem x hora trabalhadas nesse
mesmo período, traduzindo as consequências dos acidentes. É calculado pela seguinte
expressão:
Nº de dias perdidos x 1.000
IG = --------------------------------------------------Nº Homens x hora trabalhadas
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Para efeitos de aplicação desta expressão, considera-se que cada acidente mortal equivale a
uma perda de 7500 dias de trabalho.
O Índice de Duração (ID) dos acidentes de trabalho é o número médio de dias perdidos por cada
acidente, realçando a gravidade dos acidentes ocorridos. É calculado pela seguinte expressão:
IG x 1.000
Nº dias perdidos
ID = --------------------- = --------------------------------IF
Nº acidentes
Os resultados obtidos devem ser objecto de análise em reuniões, procurando-se determinar as
causas dos acidentes ocorridos e, sempre que a situação recomende, melhorar as técnicas de
segurança e de saúde a aplicar visando evitar ou eliminar potenciais riscos.
As tabelas I e II bem como os gráficos dela resultantes mostrando a evolução da sinistralidade no
Estaleiro, devem ser afixados em local bem visível do Estaleiro para consulta de todos as
Entidade Executantes.

7. ESTRUTURA ORGANIZACIONAL DE SEGURANÇA E SAÚDE
7.1. Ao Nível do Dono da Obra
O Dono da Obra nomeará o Coordenador de Segurança Saúde e Ambiente (CSSA).

7.2. Ao Nível do Entidade Executante
A Entidade Executante é obrigada a implementar em permanência os serviços de segurança,
saúde e ambiente, incluindo um Responsável de Segurança, Saúde e Ambiente e de acordo com
as necessidades de obra, Técnicos de Prevenção de Segurança e Controlo de Incêndio e
Técnicos de Acompanhamento Ambiental.
A Entidade Executante obriga-se a exigir do(s) seu(s) prestadores de serviços a mesma estrutura.
7.3. Plano de Emergência
O Dono da Obra organizará um plano de emergência geral com vista a prevenir situações de risco
de incêndio e outros riscos graves, bem como a evacuar pessoas em caso de acidente ou de
doença súbita, assegurando a existência de um posto de primeiros socorros de emergência e
definição de meios operacionais de controlo. Todos os intervenientes em obra são responsáveis
por cumprir e fazer cumprir as instruções previstas no plano de emergência, accionar os
mecanismos de emergência, assegurar que sejam tomadas as medidas necessárias para limitar
as consequências dos acidentes e colocar à disposição do serviço de emergência os meios
necessários a uma correcta intervenção.
A Entidade Executante é obrigada a elaborar e dispor dos meios necessários para o plano de
emergência específico do seu estaleiro e das suas frentes de obra. Estes planos de emergência
específicos devem ser sempre relacionados com o plano de emergência geral de obra.
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7.3.1. Posto de Primeiros Socorros
Sem prejuízo das obrigações de cada entidade quanto à vigilância da saúde dos seus
trabalhadores e de ter sempre em obra meios de primeiros socorros e meios de evacuação de
emergência, o Dono da Obra assegurará serviço de primeiros socorros.
O período de funcionamento é adaptado ao funcionamento da Estaleiro.
7.4. Formação e Sensibilização
Sem prejuízo do que se encontra estabelecido neste RGE, a Entidade Executante obriga-se a
assegurar, em relação aos trabalhadores do quadro próprio e trabalhadores independentes,
informação de acolhimento de sensibilização/formação em higiene, segurança e ambiente,
visando o enquadramento no projecto, a sensibilização para a higiene, segurança e ambiente,
bem como a adaptação à organização e ao funcionamento do Estaleiro, através de
documentação e de sessões de formação e sensibilização que devem ser regulares ao longo dos
Trabalhos.
O CSSA ministrará a primeira sensibilização/formação em segurança e ambiente a todos os que
pela primeira vez entrem no Estaleiro.
7.5. Protecção Individual
Sempre que as medidas de organização do trabalho e as técnicas de protecção colectiva não
sejam tecnicamente possíveis ou não sejam suficientes para a realização integral da prevenção
dos riscos, a Entidade Executante deve assegurar a utilização de equipamento de protecção
individual adequado à natureza do risco e do trabalho e adaptado aos seus utilizadores.
A Entidade Executante deve fiscalizar a operacionalidade e o uso por parte de todos os
trabalhadores do equipamento de protecção individual (EPI’s), mais adequado a cada actividade e
a cada trabalhador.
É obrigatório o uso do capacete e calçado de segurança em todo o Estaleiro, assim como no
percurso entre Estaleiros. Exceptua-se esta obrigação no interior dos escritórios de estaleiro.
É expressamente proibido deixar o capacete e botas de segurança nos locais de trabalho e
percorrer o Estaleiro sem estes equipamentos de protecção individual.
7.6. Bebidas Alcoólicas
Não é permitido o consumo de bebidas alcoólicas em todo o Estaleiro.
A responsabilidade deste controlo é de cada Entidade Executante sem prejuízo do CSSA poder
determinar a sujeição do trabalhador ou prestador de serviços ao teste de alcoolémia. Ao
trabalhador ou prestador de serviços que tenha uma taxa de alcoolémia igual ou superior à
prevista no Código da Estrada que estiver em vigor, será imediatamente suspenso do trabalho e
impedido de entrar no Estaleiro, sem prejuízo da responsabilidade disciplinar a aferir pela
respectiva entidade patronal.
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8. PROTECÇÃO DO AMBIENTE
As matérias associadas à protecção do ambiente estão reguladas nos anexos III, IV e V.

9. SANÇÕES E RESPONSABILIDADE POR DANOS
9.1. Prevalência das Sanções Legais e Contratuais
A não observância deste RGE fica sujeita às sanções legais e contratuais previstas para as
situações em causa.
9.2. Penalização
Sempre que as situações de incumprimento sejam verificadas e possam ser reparadas, o Dono
da Obra pode adjudicar a execução dos trabalhos de reparação a terceiros, correndo os custos
por conta da Entidade Executante em falta.
9.3 Responsabilidade por Danos
Sem prejuízo do que se encontrar estipulado no Contrato ou do direito de regresso que, pelo
enquadramento legal, haja lugar, a Entidade Executante responde perante o Dono da Obra e
perante terceiros pelos danos pessoais e materiais causados por equipamento e pelos seus
trabalhadores ou prestadores de serviços, e por outras pessoas que entrem no estaleiro sob a
sua autorização, bem como causados na sequência de entradas indevidas de pessoas em obra
por falta de seu controlo.
A responsabilidade abrange os danos causados em pessoas, bem como em tudo o que exista
construído, instalado, plantado ou meramente fixado no estaleiro da sua obra, no estaleiro de
obra de terceiros e nas áreas comuns.
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QUESTIONÁRIO DE SEGURANÇA e AMBIENTE
TRABALHO:

Nº.

ENTIDADE EXECUTANTE:
RESPONDIDO POR:

Data:

1

POLÍTICA DE SEGURANÇA E AMBIENTE DA EMPRESA

1.1

Cópia da política de segurança e ambiente da vossa empresa.
Descrição dos sistemas de controlo de segurança da empresa e das boas práticas

1.2

ambientais, ou os procedimentos correntes utilizados nesta data. Não é necessário
enviar cópias de tudo, podendo contudo o Dono da Obra solicitar estes numa fase
mais avançada da consulta.

2

CONTROLO DE SEGURANÇA E SAÚDE

2.1

Nome do responsável máximo no que respeita a segurança e saúde no trabalho da
vossa empresa, e posição na empresa.

2.2

A vossa empresa possui um quadro de Técnicos de Segurança? Em caso afirmativo,
agradecíamos o seu nome, posição na empresa e indicação de qualificações.

2.3

Que métodos utilizam na vossa Empresa para comunicar aos funcionários qual a
política de segurança, procedimentos e nova legislação.

2.4

Cópia das estatísticas de acidentes de trabalho da vossa empresa.
Descrições da forma como relatam e investigam os acidentes, as ocorrências

2.5

perigosas e doença profissionais.
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3

DISPOSIÇÕES ESPECIFICAS PARA A CONSTRUÇÃO

3.1

Descrição do como pensam estruturar os serviços de Segurança, Saúde e Ambiente
da vossa empresa para a construção, incluindo nome (s), posição (ões) na empresa
e qualificações.

3.2

O Responsável de Segurança, Saúde e Ambiente da vossa empresa (ponto 2.2), se
este visitar o local dos trabalhos, com que frequência e em que fases do contrato o
fará e como orientará os seus representantes de segurança em obra?

3.3

Descrição dos conhecimentos de segurança, saúde e ambiente no trabalho dos
vossos trabalhadores que irão trabalhar nesta obra

3.4

Que medidas serão tomadas relativamente aos trabalhadores da vossa empresa que
não cumpram as regras de segurança e de ambiente impostas quer pela vossa
empresa quer pelo Dono da Obra

4

ESTALEIRO E EQUIPAMENTOS

4.1

Descrições da forma como cumprem os requisitos legais, no que respeita a
inspeções e testes do vosso estaleiro e equipamentos.

4.2

Descrições da forma como executam as manutenções de rotina, inspeção e teste dos
equipamentos e aparelhos elétricos no vosso estaleiro.

5.

CONTROLO DE SUBSTÂNCIAS PERIGOSAS

5.1

Descrição da forma de como a vossa empresa satisfaz os requisitos legais no que
respeita ao controlo de substâncias perigosas.

5.2

Descrição dos procedimentos a implementar para o controlo de substâncias
perigosas.
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6.

INFORMAÇÃO ADICIONAL

6.1

Informações específicas sobre segurança e saúde no trabalho e acompanhamento
ambiental a aplicarem neste projeto ou que pensem que podem ajudar a satisfazer
um cliente, bem como mostrar a vossa competência para executar o trabalho de uma
forma eficaz tanto na prevenção de riscos de segurança como na proteção ambiental.
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ANEXO II- DECLARAÇÂO DE ADESÂO AO “RGE”

_______________________________________________________________________
NÚMERO DE DOCUMENTO: A16-N10-00-RGE - ANEXO II
TIPO DE DOCUMENTO: MINUTA
_______________________________________________________________________
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REGULAMENTO GERAL DE ESTALEIRO
DECLARAÇÃO DE ADESÃO

(Entidade, domicílio, nº de contribuinte, identificação das pessoas com poderes para
obrigar) tomaram conhecimento do REGULAMENTO GERAL DE ESTALEIRO da
Portucel Soporcel Tissue, SA e seus anexos a aplicar na execução do Contrato
(................................) e declaram por este instrumento aderir às obrigações nele
contidas.

Cacia, ....... de ............... de .................

...................................................................
(assinaturas)
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ANEXO III – PLANO DE GESTÃO AMBIENTAL E REGRAS AMBIENTAIS PARA A
FASE DE CONSTRUÇÃO

NÚMERO DE DOCUMENTO: A16-N10-00-RGE - ANEXO III
TIPO DE DOCUMENTO: PROCEDIMENTO
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1. CONSIDERAÇÕES GERAIS
O presente anexo, que faz parte integrante do RGE no âmbito da construção da PST, reúne um
conjunto de requisitos técnicos de natureza ambiental, a cujo cumprimento a Entidade
Executante está vinculada, de forma a assegurar o cumprimento de todos os requisitos legais,
de natureza ambiental, aplicáveis a actividades temporárias, de estaleiros, bem como eventuais
requisitos particulares respeitantes à especificidade do local de implantação.
Este anexo irá incorporar também as medidas de minimização que serão impostas em sede de
Estudo de Impacte Ambiental e incluídas na respectiva Declaração de Impacte Ambiental “DIA”,
que diz respeito ao acompanhamento ambiental da fase de construção, para além do RGE.
A Entidade Executante terá que demonstrar a aceitação e cumprimento integral de todos os
requisitos definidos no presente documento, através da Declaração de Adesão (cuja minuta se
encontra no Anexo II).

2. CONDICIONANTES AMBIENTAIS A CUMPRIR
2.1 Plano e Programa de Gestão Ambiental
A Entidade Executante deverá desenvolver o Plano de Gestão Ambiental de Obra, de modo a
adequá-lo aos trabalhos em causa, tendo por base os requisitos aqui definidos, a legislação e
normas aplicáveis e ainda a outras instruções emanadas do Dono da Obra.
O Plano de Gestão Ambiental para execução dos trabalhos deverá ser submetido a aprovação
pelo Dono da Obra antes do seu início.
O Plano de Gestão Ambiental para execução dos trabalhos tem como principais objectivos:
•

Constituir um documento onde estão definidos e expressos os princípios e as intenções
relativos ao desempenho ambiental global que a Entidade Executante se propõe atingir;

•

Definir os princípios gerais de gestão ambiental a observar;

•

Definir os recursos humanos a afectar à implementação do Plano e a estrutura de
responsabilidades relativamente às funções específicas de gestão ambiental;

•

Definir os procedimentos e trabalhos a desenvolver com vista à implementação de todas as
medidas de minimização listadas no presente documento, ou outras que se venham a revelar
necessárias;

•

Garantir a monitorização do acompanhamento ambiental da empreitada.

Será, ainda, da responsabilidade da Entidade Executante, a adopção e implementação de todos
os procedimentos, ainda que não listados no presente documento, que venham a ser julgados
necessários pelo Dono da Obra para minimização ou eliminação das oportunidades de
degradação do meio ambiente durante a execução dos Trabalhos.
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2.2 Responsável pela Área de Ambiente
A Entidade Executante deverá nomear um Responsável pela Área de Ambiente, cujas
competências abrangerão as seguintes vertentes:
•

Acompanhar, verificar e responder pela implementação do Plano e procedimentos
específicos de Gestão Ambiental;

•

Criar os procedimentos relacionados com a implementação das medidas de minimização
enumeradas no presente documento e em geral para uma boa gestão ambiental, ou de
outras que se venham a revelar necessárias;

•

Manter um arquivo actualizado de todos os documentos para o acompanhamento ambiental
da obra;

•

Registar no Livro de Obra eventuais ocorrências com impacte no meio ambiente;

•

Elaborar mensalmente o relatório de acompanhamento ambiental;

•

Elaborar e manter actualizado o Plano de Contingências a eventuais emergências
ambientais.

2.3 Documentação
A Entidade Executante é responsável por manter o registo e arquivo de toda a documentação
relevante, a qual poderá, em qualquer altura, ser consultada pelo Dono de Obra e por entidades
oficiais, que deverá incluir, entre os principais:
(i) Comprovativos de conformidade legal, incluindo licenças, certificados, autorizações de
utilização, entre outros;
(ii) Comunicações efectuadas com as partes envolvidas, incluindo o público em geral;
(iii) Comprovativos do controlo de operações, incluindo:
–

Registo de implementação de Medidas de Minimização, designadamente as previstas na
DIA, incluindo dificuldades de implementação, justificação de não implementação, etc.;

–

Registo/Inventário dos resíduos produzidos e do destino final dos mesmos e das guias de
transporte, bem como das licenças dos operadores de gestão de resíduos que devem ser
entidades licenciadas para o efeito pelas autoridades competentes;

–

Registo da ocorrência de acidente ambiental e de queixas e reclamações da população;

–

Registo/inventário de máquinas emissoras de níveis elevados de ruído;

–

Registo/inventário de máquinas emissoras de níveis elevados de emissões atmosféricas.
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2.4 Relatórios
A Entidade Executante deverá apresentar mensalmente um relatório das actividades
desenvolvidas no que concerne à aplicabilidade do Plano de Gestão Ambiental, bem como à
monitorização ambiental dos trabalhos referentes à sua empreitada.

2.5 Auditorias Ambientais à Obra
O Responsável pela Área do Ambiente deverá estar preparado para responder, em qualquer
altura, às questões colocadas pelo Dono de Obra, por entidades oficiais, bem como a auditorias
externas ou internas.

2.6 Comunicação Interna e Externa
2.6.1 Comunicação interna
O Responsável pela Área do Ambiente terá a responsabilidade pela comunicação de toda a
informação relevante em matéria de ambiente, designadamente registos dos processos de não
conformidade, registos de incidentes, implementação das medidas de minimização, alterações a
procedimentos de gestão ambiental, necessidade de implementação de medidas minimizadoras
adicionais, entre outros.
2.6.2 Comunicação externa
O Responsável pela Área do Ambiente ficará encarregue de promover toda a comunicação com
as entidades e organismos externos, sendo responsável pela implementação de um mecanismo
de atendimento ao público para esclarecimento de dúvidas e atendimento de eventuais
reclamações.
Antes do início das actividades, o Responsável pela Área do Ambiente deverá promover a
divulgação do programa de execução das obras às populações interessadas, designadamente à
população residente na área envolvente, incluindo o objectivo, a natureza, a localização da obra,
as principais acções a realizar, respectiva calendarização e eventuais afectações à população,
designadamente em relação às acessibilidades, serviços e ocupações do subsolo, entre as
principais.

2.7 Boas Práticas Ambientais
Todos os intervenientes deverão assegurar a execução dos trabalhos de acordo com as Boas
Práticas Ambientais que se listam seguidamente e de outras que no decorrer da obra se venham
a revelar necessárias.
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2.7.1 Ocupação do solo
O Empreiteiro deverá adoptar medidas que visem minimizar a afectação, temporária ou definitiva,
dos usos dos espaços existentes nas zonas adjacentes à obra, tendo em atenção as consequências
que daí poderão advir para a população e o ambiente em geral, devendo atender aos seguintes
requisitos:
−

Reduzir, tanto quanto possível, as áreas afectas à obra, estaleiros, acessos temporários e a
todas as actividades de construção;

−

Minimizar as perturbações do foro fundiário, confinando as actividades de construção à área
afecta à obra e proibindo a utilização de outros terrenos;

−

Proceder à gestão do estaleiro em conformidade com o regulamento municipal existente para
este tipo de infra-estrutura temporária;

−

Estudar cuidadosamente o esquema de desvios de serviços e de ocupações de subsolo
eventualmente interceptados na área afecta à obra, assegurando o seu funcionamento e a
sua manutenção, se aplicável;

−

Seleccionar criteriosamente, identificar e justificar, do ponto de vista ambiental, os locais para
depósito temporário e definitivo de terras sobrantes e dos locais de empréstimo de terras, se
aplicável, atendendo às condicionantes e restrições existentes nas zonas adjacentes à obra,
excluindo as seguintes áreas:
•

Áreas do domínio hídrico;

•

Áreas inundáveis;

•

Zonas de protecção de águas subterrâneas (áreas de elevada infiltração);

•

Perímetros de protecção de captações;

•

Áreas classificadas da Reserva Agrícola Nacional (RAN) ou da Reserva Ecológica
Nacional (REN)

•

Outras áreas com estatuto de protecção, nomeadamente no âmbito da conservação da
natureza;

•

Outras áreas onde possam ser afectadas espécies de flora e de fauna protegidas por lei,
nomeadamente sobreiros e/ou azinheiras;

•

Locais sensíveis do ponto de vista geotécnico;

•

Locais sensíveis do ponto de vista paisagístico;

•

Áreas de ocupação agrícola;

•

Proximidade de áreas urbanas e/ou turísticas;

•

Zonas de protecção do património.
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Após a conclusão da obra, o Empreiteiro deverá:
−

Assegurar a desactivação total da área afecta à obra com a remoção de instalações,
equipamentos, maquinaria e de todo o tipo de materiais residuais produzidos;

−

Assegurar a reposição ou a substituição adequada de infra-estruturas danificadas ou
interferidas, de equipamentos e de serviços existentes nas zonas adjacentes à obra;

−

Assegurar o restabelecimento de serviços e de ocupações de subsolo interceptados na área
afecta à obra;

−

Assegurar a reparação das vias de circulação utilizadas para acesso à obra;

−

Assegurar a desobstrução e limpeza de todos os elementos hidráulicos de drenagem que
possam ter sido afectados pelas obras de construção;

−

Assegurar a limpeza e reposição das condições previamente existentes (nível de
compactação, drenagem natural e coberto vegetal protector contra a erosão) na área de
estaleiro, unidades de apoio à obra, bem como nos acessos de obra e áreas envolventes
eventualmente afectadas;

−

Proceder à recuperação paisagística dos locais de empréstimo de terras, eventualmente
utilizados no decurso da obra.

2.7.2 Sinalização e segurança
Na fase de construção, o Empreiteiro terá que, sempre que for aplicável:
−

Adoptar medidas que visem informar a população sobre a obra (motivo, tipo e especificidades,
faseamento, duração, data prevista para finalização, etc.), colocando painéis informativos e
criando um serviço de atendimento onde esta possa ser esclarecida, informada e efectuado o
registo de eventuais reclamações;

−

Desenvolver e implementar um Plano de Protecções Colectivas, onde serão definidos,
objectivamente, os equipamentos de protecção colectiva a empregar, sendo estes devidamente
dimensionados e especificados. Serão identificados também os respectivos locais de
implantação, em função dos riscos a que os trabalhadores poderão estar expostos.

−

Deverá ser estabelecido um Plano de Protecções Individuais. Todos os trabalhadores serão
apetrechados de Equipamento de Protecção Individual (EPI), sendo obrigatório, no mínimo, o uso
de capacete de protecção e botas com palmilha e biqueira de aço. Os EPI temporários,
nomeadamente protectores auriculares, coletes reflectores, entre os principais, serão utilizados
pelos trabalhadores, dependendo do tipo de tarefa que desempenham e das condições de
trabalho excepcionais a que possam vir a estar sujeitos.

2.7.3 Minimização da degradação do solo
Na fase de construção, o Empreiteiro terá que dar resposta aos seguintes requisitos:
−

Todas as actividades construtivas, especialmente as acções de desmatação, limpeza e
decapagem dos solos, devem ser estritamente limitadas à área de intervenção da obra;
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−

Assegurar que a camada de solo vegetal seja removida para posterior utilização nas obras de
recuperação e integração paisagística e armazenada em pargas e revegetada com sementeira de
leguminosas, de forma a garantir o arejamento e a manutenção das características físicoquímicas do solo e, ainda, minimizar a ocorrência de fenómenos de erosão. As pargas deverão
ter forma trapezoidal, estreita e alongada, com a parte superior ligeiramente convexa para permitir
a boa infiltração da água. Caso não seja aconselhável este tipo de protecção, poder-se-á recorrer
a coberturas impermeabilizantes;

−

A biomassa vegetal e outros resíduos resultantes das actividades preparatórias do terreno
devem ser removidos e devidamente encaminhados para destino final, privilegiando-se a sua
reutilização;

−

Implementar periodicamente práticas de arejamento do solo, de forma a melhorar as
características de estrutura e das condições de drenagem dos solos compactados no
decorrer da obra;

– Respeitar a planta de implantação de estaleiros, parques de materiais e corredores de acesso à
obra, previamente definidos e aprovados pelo Dono da Obra, não sendo admissível a utilização
de outras áreas ou corredores não previamente definidos ou não sujeitos a aprovação pela
Fiscalização, de forma a evitar a degradação do solo e das áreas sensíveis adjacentes;
– Programar as actividades de construção, de forma a iniciar a movimentação de terras logo que os
solos estejam limpos, de forma -a evitar a repetição de acções sobre os mesmos solos e a
reduzir, ao mínimo, o período em que estes ficam a descoberto;
– A fase de movimentação de terras deverá ser realizada, preferencialmente, no período de Maio a
Setembro, fora da estação húmida, de modo a minimizar os efeitos da erosão dos solos;
– Minimizar os efeitos de erosão e degradação dos solos da área afecta à obra, mediante,
nomeadamente, a revegetação imediata das superfícies que irão ficar expostas às condições
atmosféricas por períodos superiores a 4 meses;
– A execução de escavações e aterros terá de ser interrompida em períodos de elevada
pluviosidade, devendo ser tomadas as adequadas precauções para assegurar a estabilidade dos
taludes e evitar deslizamentos;
– Sempre que possível, utilizar os materiais provenientes das escavações como material de
aterro, de modo a minimizar o volume de terras sobrantes a levar a depósito;
– Caso se detecte a existência de materiais de escavação com potencial de contaminação,
estes devem ser armazenados temporariamente em locais que garantam a não
contaminação dos solos e aquíferos, até que possam ser conduzidos a destino final
adequado;
– Prevenir a potencial contaminação do solo, não permitindo a descarga de poluentes
(betumes, óleos, lubrificantes, combustíveis, produtos químicos e outros materiais residuais
da obra) no meio e evitando o seu derrame acidental. Para o efeito, os resíduos deverão ser
armazenados em contentares específicos, em locais apropriados e posteriormente
encaminhados para os destinos finais adequados, como estabelecido no ponto relativo à
Gestão de Resíduos;
PORTUCEL SOPORCEL TISSUE

RGE – ANEXO III

Nº: A16-N10-00-RGE - ANEXO III
Revisão:00
Data: Setembro 2015
Pág. 8 de 17

PORTUCEL SOPORCEL TISSUE, SA
PROJETO SMOOTH
CACIA
– Prestar especial cuidado na execução e impermeabilização das bacias de contenção dos
tanques de armazenagem de resíduos líquidos, com vista a garantir a total estanquicidade
das mesmas e a minimização de potenciais contaminações dos solos.
Após a conclusão da obra, o Empreiteiro deverá:
– Assegurar a desocupação do estaleiro e a limpeza do local de obra em condições
ambientalmente adequadas, incluindo a eventual descontaminação dos solos afectos à obra
e o arejamento e revegetação, se aplicável.
2.7.4 Protecção dos recursos hídricos
O Empreiteiro será responsável pelo cumprimento da legislação em vigor relativa ao domínio hídrico,
designadamente a Lei n.º 54/2005, de 15 de Novembro, a Lei n.º 58/2005, de 29 de Dezembro (Lei
da Água) e o Decreto-Lei n.º 147/2008, de 29 de Julho. Em particular, no que respeita à descarga de
águas residuais, deverão ser observadas as disposições do Decreto-Lei n.º 236/98, de 1 de Agosto.
Adicionalmente, o Empreiteiro deverá cumprir, durante a fase de construção, os seguintes
requisitos:
– Evitar a criação de depressões no terreno ou a formação de barreiras que impeçam a
drenagem eficaz das águas;
– Planear e implementar a drenagem pluvial das zonas de trabalho/frentes de obra, através da
criação de caminhos preferenciais das escorrências superficiais, com o objectivo de
minimizar a erosão e o transporte sólido;
– Projectar e implementar os adequados sistemas internos de drenagem das águas residuais
domésticas e industriais produzidas nas áreas de estaleiro ou noutras infra-estruturas de apoio à
obra, para encaminhamento para as redes existentes na Celcacia;
– Proibição de quaisquer descargas de águas residuais domésticas ou industriais, que não seja
para os sistemas de drenagem referidos no número anterior;
– Se necessário, para minimizar o seu efeito nas redes existentes, todas as zonas onde seja
previsível a contaminação com hidrocarbonetos, deverão integrar um dispositivo de
separação de óleos;
– Prevenção da potencial contaminação do meio hídrico, não permitindo a descarga de
substâncias indesejáveis ou perigosas directamente no solo ou em linhas de água próximas,
designadamente óleos novos e usados, lubrificantes, combustíveis, produtos químicos e
outros materiais residuais da obra;
– Impermeabilização das áreas de armazenagem e manuseamento de combustíveis,
lubrificantes ou outras substâncias químicas afectas à obra e dotá-las com sistema de
drenagem independente para locais próprios de recolha e tratamento de eventuais derrames;
– Controlo eficaz do sistema de abastecimento de água de modo a minimizar e prevenir as
fugas de água;
– Adequação, sempre que possível, da qualidade da água aos usos a que se destina;
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– Sensibilização de todos os trabalhadores para a racionalização dos consumos de água nas
diversas actividades desenvolvidas.
2.7.5 Minimização da degradação dos ecossistemas e da flora e vegetação
Na fase de construção, o Empreiteiro respeitará o seguinte:
– Utilizar os caminhos existentes como acessos de obra;
– As acções de remoção da vegetação deverão restringir-se ao estritamente indispensável
para a implementação do projecto;
– Garantir, para a protecção da vegetação das áreas circundantes, a diminuição do
levantamento de poeiras, providenciando o espalhamento de água periódica e
sistematicamente nos terrenos afectos às obras, em períodos de tempo seco.
2.7.6 Minimização das emissões de poeiras e de outros poluentes atmosféricos
Na fase de construção, o Empreiteiro terá que cumprir a legislação em vigor relativamente à poluição
atmosférica (designadamente o Decreto-Lei n.º 78/2004, de 3 de Abril e demais legislação aplicável),
bem como adoptar medidas que visem minimizar a emissão e a dispersão de poluentes atmosféricos
no estaleiro e nas zonas adjacentes à obra, nomeadamente:
– Proibição de queimas a céu aberto de qualquer tipo de materiais residuais, colocando
sinalização de interdição em pontos estratégicos da obra;
– Realização da manutenção e revisão periódicas de todos os veículos e maquinaria de apoio
à obra, de forma a evitar situações de deficiente carburação e, assim, emissões excessivas
através dos escapes;
– Optimização do funcionamento de todos os veículos e maquinaria de apoio à obra que
operem ao ar livre, de modo a reduzir, na fonte, a poluição do ar;
– Selecção das técnicas e práticas que dêem origem a menores emissões de poeiras e de
outros poluentes atmosféricos;
– Limitação da velocidade de circulação dos veículos, colocando sinalização adequada;
– Aspersão com água, quando necessário, dos solos ainda não protegidos, dos pavimentos e
pilhas de inertes;
– Realização da limpeza regular dos acessos e da área afecta à obra, para evitar a
acumulação e ressuspensão de poeiras;
– Introdução de um sistema de lavagem de rodados, com recirculação total de água, à saída
das instalações afectas à obra e antes da entrada na via pública;
– Conferir especiais cuidados nas operações de carga, descarga e de deposição de materiais,
especialmente se forem pulverulentos (cobertura e humidificação da carga e adopção de
menores alturas de queda na descarga);
– Efectuar o transporte de materiais ou resíduos de natureza pulverulenta ou outros que dêem
origem à libertação de poeiras em veículos adequados, com carga coberta, de forma a evitar
a emissão de poeiras.
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2.7.7 Minimização das emissões de ruído
Durante a fase de construção, o Empreiteiro terá que cumprir a legislação relativa ao ruído,
designadamente o Decreto-Lei n.º 9/2007, de 17 de Janeiro, bem como qualquer outro diploma
que entretanto venha a ser aprovado. Para além disso, terão de ser cumpridos todos os
requisitos do Decreto-Lei n.º 221/2006, de 8 de Novembro, que estabelece as regras em matéria
de emissões sonoras de equipamento para utilização no exterior.
Deverão também ser adoptadas as medidas que visem minimizar o aumento dos níveis de ruído
nos estaleiros e nas zonas adjacentes à obra, tendo em consideração as consequências que daí
poderão advir para o ambiente em geral, nomeadamente as seguintes:
– Realizar as actividades ruidosas, sempre que possível, nos dias úteis e no período das
08:00 h às 20:00 h;
– Fora do período mencionado acima, caso o Empreiteiro pretenda efectuar actividades ruidosas,
com a autorização do Dono da Obra, deverá ser solicitada previamente, à entidade competente
(Câmara Municipal de Aveiro), a respectiva licença especial de ruído;
– Caso a duração das actividades fora do período das 08:00 às 20:00 h nos dias úteis seja
superior a 30 dias, o Empreiteiro fica obrigado ao cumprimento dos valores limite de LAeq do
ruído ambiente de 60 dB(A), no período do entardecer e de 55 dB(A) no período nocturno, e
à implementação de um plano de monitorização, tal como descrito no Capítulo 4;
– Caso os valores resultantes da monitorização excedam os limites regulamentares aplicáveis
deverão ser implementadas as medidas de minimização apropriadas;
– Deverão ser seleccionados, sempre que possível, veículos e maquinaria de apoio à obra,
projectados para minimizar a emissão de ruído, devendo respeitar-se o especificado no
Anexo V do Decreto-Lei n.º 221/2006, de 8 de Novembro, em relação ao nível admissível de
potência sonora do equipamento;
– Deverão ser seleccionados, sempre que possível, técnicas e processos que causem menos
ruído;
– O Empreiteiro deverá possuir um registo de certificação de conformidade para a maquinaria de
apoio à obra, de acordo com os requisitos do Decreto-Lei n.º 221/2006, de 8 de Novembro;
– As máquinas mais ruidosas deverão ser insonorizadas, recorrendo-se, por exemplo, à
utilização de silenciadores em maquinaria com sistemas de combustão interna ou de ar
comprimido;
– As viaturas em circulação ou utilização deverão estar equipadas com os dispositivos
adequados de protecção contra o ruído (cabine, dispositivo silenciador no escape de gases
ou outros), de modo a evitar situações de ruído elevado;
– Proceder à manutenção e revisão periódicas de todas as máquinas e veículos afectos à obra,
de forma a minimizar as emissões de ruído, bem como as emissões gasosas;
– O movimento das máquinas e viaturas, fora da zona de obra, deverá ser previamente
planeado e organizado, de forma a minimizar os níveis de incomodidade junto dos locais
mais sensíveis, afastando aquele tráfego dos aglomerados urbanos;
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– Deverão ser adoptadas medidas de protecção individual dos trabalhadores mais expostos ao
ruído durante as actividades de construção e montagem, de acordo com as normas em vigor
aplicáveis.
2.7.8 Minimização das vibrações
Durante a fase de construção, o Empreiteiro terá de cumprir as normas legais em vigor
relativamente às vibrações resultantes da utilização de maquinaria de apoio à obra e adoptar
medidas que visem minimizar o aumento dos níveis de vibração no estaleiro e nas zonas
adjacentes à obra, nomeadamente:
– Racionalização da circulação de veículos e de maquinaria de apoio à obra;
– Utilização de maquinaria de apoio à obra com potências de trabalho adequadas, de modo a
evitar a geração de vibrações excessivas;
– Optimização de todos os veículos e maquinaria de apoio à obra que operem ao ar livre, de
modo a reduzir na fonte a geração de vibrações e a visar o maior afastamento possível das
fachadas dos edifícios localizados nas zonas adjacentes à obra, se aplicável;
– Selecção e utilização, sempre que possível, de veículos e maquinaria de apoio à obra
projectados para evitar e controlar a geração de vibrações;
– Selecção, sempre que possível, de técnicas e processos construtivos que gerem menos
vibrações;
– Definição de um horário de trabalho adequado, com a limitação da execução ou da
frequência de actividades de construção que gerem elevadas vibrações (por exemplo,
circulação de veículos pesados de apoio à obra, trabalhos que recorram à utilização de
maquinaria de apoio à obra geradora de elevadas vibrações) apenas no período diurno
(08:00 h às 20:00 h) e nos dias úteis;
– Avisar (por escrito, lamentando o incómodo gerado e explicando o motivo) a população
residente e existente nas zonas adjacentes à obra, caso se recorra a técnicas e processos
construtivos que gerem vibrações potencialmente sensíveis.
2.7.9 Salvaguarda do património
Na fase de construção, o Empreiteiro terá de:
– Cumprir a legislação em vigor relativa ao património cultural, designadamente a Lei
n.º 107/2001, de 8 de Setembro (Lei de Bases do Património Cultural) e o Decreto-Lei
n.º 270/99, de 15 de Julho (Regulamento de Trabalhos Arqueológicos), alterado pelo
Decreto-Lei n.º 287/2000, de 10 de Novembro;
– Fornecer cópia ao Dono da Obra do "Requerimento de Pedido de Autorização de Trabalhos
Arqueológicos", necessário do ponto de vista legal para iniciar qualquer trabalho neste
domínio;
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– Promover o acompanhamento da obra por um arqueólogo enquanto decorrerem as fases de
preparação do terreno, instalação de estaleiros, definição de áreas de depósito e de
empréstimo de terras, abertura de acessos às frentes de trabalho, desmatações e
terraplenagens, bem como enquanto durarem todas as obras acessórias à empreitada que
impliquem o revolvimento dos solos;
– Competirá ao arqueólogo propor e justificar (técnica e financeiramente) quaisquer medidas
que se venham a revelar necessárias em virtude do surgimento de elementos que indiciem a
existência de valores patrimoniais no decurso da empreitada, nomeadamente em tudo o que
implique a realização de sondagens tendentes a avaliar o potencial interesse arqueológico de
determinada(s) área(s) ou mesmo de escavações arqueológicas. Neste âmbito, englobam-se
ainda quaisquer outras intervenções que visem proteger e/ou valorizar elementos de
reconhecido interesse patrimonial, nomeadamente de interesse arqueológico, arquitectónico,
etnográfico ou histórico;
– No caso de surgimento de ocorrências de interesse patrimonial devem observar-se os
seguintes procedimentos: depósito, sinalização e registo documental;
– As medidas minimizadoras que vierem a ser preconizadas, no decurso do acompanhamento
arqueológico da obra, deverão ser submetidas a aprovação prévia do Dono da Obra;
– Para além das medidas supra enunciadas, o Empreiteiro terá de cumprir os procedimentos
listados no Capítulo 3 deste anexo.
2.7.10 Gestão de resíduos
Na fase de construção, o Empreiteiro terá de cumprir a legislação em vigor relativa à gestão de
resíduos, responsabilizando-se pelo armazenamento, transporte e destino final adequados de
todo o tipo de materiais residuais produzidos na área afecta à obra (resíduos verdes, entulhos,
lamas, betumes, óleos, lubrificantes, combustíveis, produtos químicos, resíduos sólidos urbanos
e equiparáveis e outros materiais residuais da obra).
Será da responsabilidade do Empreiteiro elaborar e implementar um Plano de Gestão de
Resíduos, a integrar no Plano de Gestão Ambiental da empreitada de execução, tendo em
particular atenção os aspectos indicados a seguir.
a) Recolha, acondicionamento e armazenagem dos resíduos produzidos
– Os resíduos produzidos na obra ou no estaleiro deverão ser recolhidos selectivamente em
fracções compatíveis com o destino final ambientalmente mais adequado;
– Os resíduos serão acondicionados e armazenados de acordo com as boas práticas
recomendáveis neste domínio, bem como mantidos em boas condições, de forma a não
se degradarem, nem se misturarem com resíduos de natureza distinta;
– Os resíduos urbanos e equiparáveis serão armazenados junto às áreas sociais em
contentores especificamente destinados para o efeito, devendo ser promovida a
separação das fracções recicláveis e o seu envio para reciclagem;
– Os resíduos de construção e demolição deverão ser triados e separados nas suas
fracções recicláveis e enviados para valorização ou destino final;
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– Os locais de armazenagem dos resíduos não perigosos e perigosos ou de quaisquer
outros resíduos susceptíveis de gerar efluentes contaminados pela acção da percolação
das águas pluviais serão cobertos, com zonas diferenciadas para os diferentes tipos de
resíduos, devidamente delimitadas e identificadas. O pavimento será impermeabilizado e
disporá de rede de drenagem independente, com tanque de contenção de eventuais
derrames, para posterior encaminhamento para tratamento. Os locais deverão ser de
acesso condicionado e inspeccionados diariamente para verificação das condições de
armazenagem;
– Os óleos usados serão armazenados em tambores, colocados na posição vertical e sobre
sistema de contenção de derrames. Os tambores serão selados, após o enchimento, para
evitar derrames ou outros acidentes durante o seu armazenamento e transporte. A taxa de
enchimento dos tambores não deverá exceder 98%;
– Os responsáveis pelas operações de acondicionamento e de armazenagem actuarão no
sentido de um correcto manuseamento dos resíduos para cada uma das operações, de
modo a garantir a segurança e condições de higiene dos trabalhadores em contacto com
os resíduos e a não contaminação do meio ambiente;
– O acondicionamento de materiais flutuantes (esferovites, plásticos, cortiça, outros) será
efectuado de forma a impedir o seu espalhamento, recorrendo-se ao seu embalamento ou
cobertura com materiais sintéticos (ex: telas plásticas), devidamente fixados, de modo a
impedir o seu levantamento acidental. Caso os materiais em esferovite sejam passíveis de
valorização, estes serão, obrigatoriamente, embalados;
– Os resíduos susceptíveis de gerar efluentes contaminados, pela acção da percolação das
águas pluviais, serão armazenados em contentores ou em parque coberto;
– No manuseamento de resíduos perigosos, os operadores estarão equipados com meios
adequados ao seu manuseamento, tais como luvas, óculos e máscaras.
b) Transporte e movimentação dos resíduos produzidos
– Os resíduos a eliminar serão transportados de acordo com os cuidados exigíveis nas
normas e regras actualmente em vigor, por empresas devidamente licenciadas, nos
termos da Portaria n.º 335/97, de 16 de Maio, que fixa as regras a que fica sujeito o
transporte de resíduos dentro do território nacional;
– Os resíduos a transportar serão acompanhados por uma Guia de Acompanhamento de
Resíduos, em triplicado (Modelo A da Imprensa Nacional Casa da Moeda). O responsável
pela emissão da referida guia preencherá convenientemente os campos 1, 2 e a primeira
parte do campo 3, fazendo-os assinar pelo transportador, retendo um deles durante 5
anos e fornecendo os outros dois exemplares ao transportador. Caso o destinatário, após
a recepção dos resíduos, não forneça ao Empreiteiro, no prazo de 30 dias, uma cópia do
seu exemplar devidamente preenchido, com as informações sobre a recepção dos
resíduos, quantidade recebida, data de recepção e identificação do meio de transporte, o
Empreiteiro solicitará por escrito o envio desse exemplar;
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– Para o transporte de resíduos urbanos não é aplicável a obrigatoriedade de Guia de
Acompanhamento, salvo se estes resultarem de triagem e se destinarem a operações de
valorização;
– O transporte de óleos usados deverá obedecer aos requisitos da Portaria n.º 1028/92, de
5 de Novembro;
– O transporte dos resíduos de construção e demolição deve ser acompanhado por uma
Guia de Acompanhamento específica para este tipo de resíduos, nos termos da Portaria
n.º 417/2008, de 11 de Junho. O preenchimento das guias de acompanhamento deve
obedecer aos seguintes requisitos: a) O produtor ou detentor deve preencher os campos
ii), iii) e iv) do modelo constante do Anexo I, da referida Portaria, ou os campos ii) e iii) do
modelo constante do Anexo II do mesmo diploma e certificar-se que o destinatário desse
transporte detém as licenças necessárias, caso seja um operador de gestão de RCD; b) O
transportador deve preencher o campo i) do modelo constante do referido Anexo I,
certificar-se de que o produtor ou detentor e o destinatário preencheram de forma clara e
legível os respectivos campos e assinaram as guias de acompanhamento; c) O
destinatário deve confirmar a recepção dos RCD mediante assinatura dos campos
respectivos;
– Será mantido actualizado um registo da produção de resíduos (com base nos
quantitativos inventariados quando da emissão da Guia de Acompanhamento de
Resíduos) e dos respectivos transporte e destino final.
c) Controlo de derrames
– No caso de ocorrer um derrame de uma qualquer substância (tanto nas operações de
manuseamento como de armazenagem ou transporte), o responsável pelo derrame
providenciará a limpeza imediata da zona, utilizando para o efeito os procedimentos
adequados ao produto derramado. No caso do derrame de óleos, novos ou usados,
deverá recorrer-se a produtos absorventes;
– A zona afectada será isolada, com o acesso unicamente permitido aos trabalhadores para
o processo de limpeza do produto derramado, para o que estes utilizarão os
equipamentos de protecção individual adequados;
– Os produtos derramados e/ou utilizados para a recolha dos derrames e ainda o solo
eventualmente contaminado, deverão ser tratados como resíduos, de acordo com o
definido nas instruções referentes à recolha, acondicionamento, armazenagem, transporte
e destino final dos resíduos produzidos.
d) Registo no SIRER
– O Empreiteiro procederá obrigatoriamente ao registo no Sistema Integrado de Registo
Electrónico de Resíduos (SIRER) caso preencha pelo menos uma das condições abaixo
indicadas:
i) É produtor de resíduos não urbanos, empregando pelo menos 10 trabalhadores;
ii) É produtor de resíduos perigosos.
PORTUCEL SOPORCEL TISSUE

RGE – ANEXO III

Nº: A16-N10-00-RGE - ANEXO III
Revisão:00
Data: Setembro 2015
Pág. 15 de 17

PORTUCEL SOPORCEL TISSUE, SA
PROJETO SMOOTH
CACIA
2.7.11 Outros
– Recorrer, sempre que possível, à mão-de-obra local, de modo a contribuir para reduzir a taxa
de desemprego local e melhorar a qualificação profissional dos trabalhadores envolvidos.

3. MEDIDAS DE MINIMIZAÇÃO AMBIENTAL
3.1 Sistemas de Protecção de Ruído
Caso se justifique, em função das conclusões do programa de monitorização a levar a cabo pelo
Empreiteiro (ver ponto 4), deverão ser tomadas por este as seguintes recomendações e medidas
correctivas, de acordo com a seguinte ordem hierárquica decrescente:
• Insonorizar

e isolar convenientemente as áreas restritas de utilização de maquinaria de apoio
à obra que gere mais ruído (por exemplo, compressores de alimentação de máquinas de
ferramentas, bombas, bancadas de trabalho), através do seu encapsulamento isolante e
absorvente;

• Implementar

medidas de redução no meio de propagação do ruído, através da delimitação
com painéis acústicos de material isolante e absorvente das áreas situadas em espaço aberto
onde se desenvolvem actividades de construção que gerem elevado ruído;

• Implementar

medidas de redução nos receptores sensíveis.

3.2 Património
O Empreiteiro será responsável, para além da implementação das boas práticas já enunciadas
anteriormente, por realizar os trabalhos específicos no domínio patrimonial listados
seguidamente:
• Após

desmatação, efectuar a prospecção sistemática das zonas onde não foi possível realizar
essa avaliação devido ao coberto vegetal existente. As actividades construtivas subsequentes
só poderão ter continuidade caso não seja necessário realizar trabalhos arqueológicos
complementares, a serem definidos pela equipa de arqueologia;

• Executar

as medidas de minimização que eventualmente vierem a ser definidas na sequência
dos trabalhos de prospecção. No caso de surgimento de qualquer ocorrência patrimonial,
deverão ser aplicadas as seguintes medidas:
–

Protecção, sinalização e vedação da área de protecção de cada local identificado;

–

A área de protecção será de 25 m em torno do limite máximo da ocorrência;

–

A sinalização e a vedação deverão ser realizadas com estacas e fita sinalizadora, que
deverão ser regularmente repostas;

–

Incluir numa Planta de Condicionamento (Plano Geral de Acompanhamento Arqueológico)
as ocorrências patrimoniais de forma a interditar, em locais a menos de 25 m das mesmas,
a instalação de estaleiros, acessos à obra e áreas de empréstimos/depósito de inertes;
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–

Registo fotográfico completo da ocorrência patrimonial e o edificado existente na área de
projecto e nas suas imediações;

–

Localização à escala do Projecto de Execução e à escala 1:25000 de todos os locais com
valor patrimonial identificados no decorrer do Acompanhamento Arqueológico da obra.

4. PLANO DE MONITORIZAÇÃO
Será da responsabilidade do Empreiteiro conceber e implementar um Programa de
Monitorização, a integrar no Plano de Gestão Ambiental, cujo objectivo é a observação
sistemática dos vários factores do meio potencialmente afectados pela construção da obra, de
forma a permitir a introdução de acções correctivas, atempada e fundamentadamente.
No que ao ambiente sonoro se refere, esse Programa observará e desenvolverá as directrizes
que seguidamente se descrevem.
Ö Ambiente Sonoro
De acordo com a legislação actualmente em vigor neste domínio (Decreto-Lei n.º 9/2007,
de 17 de Janeiro), o Empreiteiro procederá à monitorização do ruído ambiente junto dos
receptores sensíveis afectados, caso pretenda desenvolver actividades construtivas nos
períodos do entardecer e nocturno por um período superior a 30 dias, situação em que
deverá solicitar a necessária autorização ao respectivo município (Licença Especial de
Ruído).
Os receptores sensíveis a considerar são os correspondentes aos pontos de medição
avaliados na situação de referência do Estudo de Impacte Ambiental.
A verificação dos níveis sonoros emitidos durante a fase de construção deverá ser
realizada durante as actividades consideradas mais ruidosas, nomeadamente desmatação,
decapagem, escavação e terraplanagem, com uma periodicidade trimestral mínima para
esta avaliação.
O parâmetro acústico a caracterizar está definido no parágrafo 6.º do art.º 15.º do diploma
acima referido, referindo-se ao nível sonoro contínuo equivalente, ponderado A – LAeq, do
ruído ambiente exterior, relativo a um dia para cada um dos períodos de referência em
causa.
Os resultados obtidos terão de ser comparados com os valores máximos previstos na
legislação aplicável (60 dB(A), no período do entardecer e 55 dB(A), no período nocturno),
devendo equacionar-se a necessidade de implementação de medidas de controlo de ruído,
caso tais valores sejam ultrapassados.
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Classificação INAG
Classificação dos Cursos de Água Superficiais de Acordo com as suas
Características de Qualidade para Usos Múltiplos
A classificação da qualidade da água para usos múltiplos permite obter informação sobre os usos que
potencialmente podem ser considerar na massa de água classificada. São consideradas cinco classes:
Classes de Classificação da Qualidade da Água
Águas consideradas como isentas de poluição, aptas a satisfazer potencialmente
Classe A
Sem Poluição as utilizações mais exigentes em termos de qualidade.
Classe B
Fracamente
Poluído

Águas com qualidade ligeiramente inferior à classe A, mas podendo também
satisfazer potencialmente todas as utilizações.

Classe C
Poluído

Águas com qualidade "aceitável", suficiente para irrigação, para usos industriais e
produção de água potável após tratamento rigoroso. Permite a existência de vida
piscícola (espécies menos exigentes) mas com reprodução aleatória; apta para
recreio sem contacto directo.

Classe D
Muito Poluído

Águas com qualidade "medíocre", apenas potencialmente aptas para irrigação,
arrefecimento e navegação. A vida piscícola pode subsistir, mas de forma
aleatória.

Águas ultrapassando o valor máximo da Classe D para um ou mais parâmetros.
Classe E
Extremamente São consideradas como inadequadas para a maioria dos usos e podem ser uma
Poluído
ameaça para a saúde pública e ambiental.

Tabela de Classificação por Parâmetro

Anexo VIII
Ambiente Sonoro
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. Conceitos e definições
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AMBIENTE SONORO
1 - Definições e Conceitos
•

Actividade Ruidosa Permanente: “a actividade desenvolvida com carácter permanente,
ainda que sazonal, que produza ruído nocivo ou incomodativo para quem habite ou
permaneça em locais onde se fazem sentir os efeitos dessa fonte de ruído, designadamente
laboração de estabelecimentos industriais, comerciais e de serviços ”. (Decreto-Lei n.º 9/2007, de 17
de Janeiro)

•

Ruído Ambiente: “o ruído global observado numa dada circunstância num determinado
instante, devido ao conjunto das fontes sonoras que fazem parte da vizinhança próxima ou
longínqua do local considerado”. (Decreto-Lei n.º 9/2007, de 17 de Janeiro)

•

Ruído Residual: “o ruído ambiente a que se suprimem um ou mais ruídos particulares, para
uma situação determinada”. (Decreto-Lei n.º 9/2007, de 17 de Janeiro)

•

Ruído de Vizinhança: “o ruído associado ao uso habitacional e às actividades que lhe são
inerentes, produzido directamente por alguém ou por intermédio de outrem, por coisa à sua
guarda ou animal colocado sob a sua responsabilidade, que, pela sua duração, repetição ou
intensidade, seja susceptível de afectar a saúde pública ou a tranquilidade da vizinhança”
(Decreto-Lei n.º 9/2007, de 17 de Janeiro)

•

Receptor Sensível: “o edifício habitacional, escolar, hospitalar ou similar ou espaço de
lazer, com utilização humana”. (Decreto-Lei n.º 9/2007, de 17 de Janeiro)

•

Zonas Sensíveis: “a área definida em plano municipal de ordenamento como vocacionada
para uso habitacional, ou para escolas, hospitais ou similares, ou espaços de lazer,
existentes ou previstos, podendo conter pequenas unidades de comércio e de serviços
destinadas a servir a população local, tais como cafés e outros estabelecimentos de
restauração, papelarias e outros estabelecimentos de comércio tradicional, sem
funcionamento no período nocturno”. (Decreto-Lei n.º 9/2007, de 17 de Janeiro)

•

Zonas Mistas: “a área definida em plano municipal de ordenamento do território, cuja
ocupação seja afecta a outros usos, existentes ou previstos, para além dos referidos na
definição de zona sensível”. (Decreto-Lei n.º 9/2007, de 17 de Janeiro)

•

Nível Sonoro Contínuo Equivalente (Leq): “Dez vezes o logaritmo da base 10 da razão entre
o quadrado da pressão sonora eficaz num determinado intervalo de tempo e o quadrado da
pressão sonora de referência, sendo a pressão obtida com uma ponderação normalizada, em
frequência”.
1
L AeqT = 10 lg 
T

∫

T

p A2 (t ) 
dt  dB (Equação 8.1)
p 02


(NP 1996-1: 2011)
•

Indicador de ruído diurno-entardecer-nocturno (Lden): “O indicador de ruído, expresso em
dB(A), associado ao incómodo global, dado pela expressão:
1 
10
13 × 10 + 3 × 10
24 
Ld

Lden = 10 × log

le + 5
10

+ 8 × 10

Ln +10
10


 dB (Equação 8.2)


(Decreto-Lei n.º 9/2007, de 17 de Janeiro)
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•

Indicador de ruído diurno (Ld) ou (Lday): “o nível sonoro médio de longa duração,
conforme definido na Norma NP 1730-1:1996, ou na versão actualizada correspondente,
determinado durante uma série de períodos diurnos representativos de um ano.” (Decreto-Lei n.º
9/2007, de 17 de Janeiro)

•

Indicador de ruído do entardecer (Le) ou (Levening): “o nível sonoro médio de longa
duração, conforme definido na Norma NP 1730-1:1996, ou na versão actualizada
correspondente, determinado durante uma série de períodos do entardecer representativos
de um ano.” (Decreto-Lei n.º 9/2007, de 17 de Janeiro)

•

Indicador de ruído nocturno (Ln) ou (Lnight): “o nível sonoro médio de longa duração,
conforme definido na Norma NP 1730-1:1996, ou na versão actualizada correspondente,
determinado durante uma série de períodos nocturnos representativos de um ano.” (Decreto-Lei
n.º 9/2007, de 17 de Janeiro)

•

Mapa de ruído: “o descritor do ruído ambiente exterior, expresso pelos indicadores Lden e
Ln, traçado em documento onde se representam as isófonas e as áreas por elas delimitadas
às quais corresponde uma determinada classe de valores expressos em dB(A).” (Decreto-Lei n.º
9/2007, de 17 de Janeiro)

•

Período de referência: “o intervalo de tempo a que se refere um indicador de ruído, de
modo a abranger as actividades humanas típicas, delimitado nos seguintes termos:
i) Período diurno – das 7 às 20 horas;
ii) Período do entardecer – das 20 às 23 horas;
iii) Período nocturno – das 23 às 7 horas.” (Decreto-Lei n.º 9/2007, de 17 de Janeiro)

•

Nível de Avaliação - LAr: Valor do LAeq do ruído ambiente determinado durante a
ocorrência do ruído particular (…) corrigido de acordo com as características tonais ou
impulsivas (…), aplicando a seguinte equação:
LAr = LAeq + K1 + K2

(Equação 8.3)

Sendo,
. K1: correcção tonal do ruído;
. K2: correcção impulsiva do ruído.
(Decreto-Lei n.º 9/2007, de 17 de Janeiro)
•

LAr ambiente – LAeq residual: diferença entre o LAeq do ruído ambiente que inclui o ruído
particular corrigido (LAr) e o LAeq do ruído residual. Esta diferença não poderá exceder 5
dB(A), 4 dB(A) no período do entardecer e 3 dB(A) no período nocturno, considerando a
correcção D. (Decreto-Lei n.º 9/2007, de 17 de Janeiro)

•

D – valor a adicionar aos valores limite da diferença entre o LAeq do ruído ambiente que
inclui o ruído particular corrigido (LAr) e o LAeq do ruído residual. O valor D é determinado
em função da relação percentual entre a duração acumulada de ocorrência do ruído
particular e a duração total do período de referência (ver Quadro 1). (Decreto-Lei n.º 9/2007, de 17 de
Janeiro)
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Quadro 1 – Valor de D em função da relação percentual entre a duração acumulada de
ocorrência do ruído particular e a duração total do período de referência
Valor da relação percentual (q) entre a duração acumulada
de ocorrência do ruído particular e a duração total do
período de referência
q ≤ 12,5%

D em dB (A)
4

12,5% < q ≤ 25%

3

25% < q ≤ 50%

2

50% < q ≤ 75%

1

q > 75%

0

Ainda no Decreto-Lei n.º 9/2007, de 17 de Janeiro, nomeadamente no seu Artigo 11.º, são
estabelecidos os valores limite de exposição, para os indicadores Lden e Ln, os quais são
função da localização dos receptores sensíveis. Estes valores limite de exposição
encontram-se resumidos no Quadro 2.
Quadro 2 – Valores limite de exposição, segundo o Art.º 11 do Decreto-lei
n.º 9/2007 de 17 de Janeiro
Classificação da zona
Zonas mistas
Zonas sensíveis
Zonas não classificadas
Zonas sensíveis na proximidade de uma Grande Infraestrutura de Transporte

Valores limite de exposição
[dB(A)]
Lden

Ln

65
55
63

55
45
53

65

55
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. Conceitos e definições
. Levantamento acústico (Julho de 2015)
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Tabela AI.1 – Elenco da fauna de vertebrados terrestres, ocorrência na área de estudo, estatutos de conservação e fenologia
IUCN

Ocorrência em
Portugal
Continental

Berna

Instrumentos Legais
Directiva
Bona CITES
Aves/
Habitats

Outros

Ocorrência na Área
de Estudo

-

-

Provável

-

B-IV

-

Pouco provável

-

-

-

Pouco provável

-

-

-

-

Confirmada

Família

Espécie

Nome comum

LVVP

Bufonidae

Bufo bufo

Sapo-comum

LC

LC

Res

-

-

-

Bufonidae

Bufo calamita

Sapo-corredor

LC

LC

Res

-

-

Discoglossidae

Alytes obstetricans

Sapo-parteiro-comum

LC

LC

Res

-

Discoglossidae

Discoglossus galganoi

Rã-de-focinho-pontiagudo

NT

LC

Res/EndIb

Anfíbios

Hylidae

Hyla arborea

Rela

LC

NT

Res

-

-

-

B-IV
B-II e BIV
B-IV

-

Confirmada

Pelobatidae

Pelobates cultripes

Sapo-de-unha-negra

LC

LC

Res

-

-

-

B-IV

-

Provável

Pelodytidae

Pelodytes spp.

Sapinhos-de-verrugas-verdes

NE

-

Res

-

-

-

-

-

Provável

Ranidae

Pelophylax perezi

Rã-verde

LC

LC

Res

-

-

-

B-V

-

Confirmada

Salamandridae

Pleurodeles waltl

Salamandra-de-costelas-salientes

LC

LC

Res

III

-

-

-

-

Pouco Provável

Salamandridae

Salamandra salamandra

Salamandra-de-pintas-amarelas

LC

LC

Res

III

-

-

-

-

Confirmada

Salamandridae

Triturus boscai

Tritão-de-ventre-laranja

LC

NT

Res/EndIb

III

-

-

-

-

Muito Provável

Salamandridae

Triturus helveticus

Tritão-de-patas-espalmadas

VU

LC

Res

III

-

-

-

-

Muito Provável

Salamandridae

Triturus marmoratus

Tritão-marmoreado

LC

LC

Res

III

-

-

B-IV

-

Confirmada

Anguidae

Anguis fragilis

Licranço

LC

LC

Res

III

-

-

-

-

Muito provável

Colubridae

Coronella girondica

Cobra-lisa-meridional

LC

LC

Res

III

-

-

-

-

Pouco Provável

Colubridae

Malpolon monspessulanus

Cobra rateira

LC

NE

Res

III

-

-

-

-

Pouco Provável

Colubridae

Natrix maura

Cobra-de-água-viperina

LC

-

Res

III

-

-

-

-

Confirmada

Colubridae

Natrix natrix

Cobra-de-água-de-colar

LC

LR

Res

III

-

-

-

-

Muito Provável

Lacertidae

Lacerta lepida

Sardão

LC

NE

Res

II

-

-

-

Confirmada

Res/EndIb

II

-

-

-

Provável

-

Confirmada

-

Confirmada

Répteis

Lagarto-de-água

LC

LR/nt

Podarcis carbonelli

Lagartixa-de-Carbonell

VU

NE

Res/EndIb

-

-

-

B-II e BIV
-

Podarcis hispanica

Lagartixa-ibérica (Morfotipo 2)

LC

-

Res

III

-

-

B-IV

Lacertidae

Lacerta schreiberi

Lacertidae
Lacertidae

*
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Tabela AI.1 – Elenco da fauna de vertebrados terrestres, ocorrência na área de estudo, estatutos de conservação e fenologia (cont.)
Família

Espécie

Nome comum

LVVP

IUCN

Ocorrência em
Portugal
Continental

Ocorrência na Área
de Estudo

Instrumentos Legais

Aves
Accipitridae

Accipiter nisus

Gavião

LC

LC

Res

II

II

II A

-

-

Accipitridae

Aquila pennata

Águia-calçada

NT

LC

MigRep

II

II

II A

A-I

-

Pouco comum

Accipitridae
Accipitridae
Accipitridae
Accipitridae
Accipitridae
Accipitridae

Buteo buteo
Circaetus gallicus
Circus aeruginosus
Circus cyaneus
Circus pygargus
Elanus caeruleus

Águia-d'asa-redonda
Águia-cobreira
Tartaranhão-ruivo-dos-pauis
Tartaranhão-azulado
Tartaranhão-caçador
Peneireiro-cinzento

LC
NT
VU
CR/VU
EN
NT

LC
LC
LC
LC
LC
LC

Res
MigRep
Res/Vis
Res/Vis
MigRep
Res

II
II
II
II
II
II

II
II
II
II
II
II

II A
II A
II A
II A
II A
II A

A-I
A-I
A-I
A-I

-

Comum
Pouco comum
Comum
Pouco comum
Pouco comum
Pouco comum

Accipitridae

Milvus migrans

Milhafre-preto

LC

LC

MigRep

II

II

II A

A-I

-

Comum

Accipitridae

Pernis apivorus

Bútio-vespeiro

VU

LC

MigRep

II

II

II A

A-I

-

Pouco comum

Aegithalidae

Aegithalos caudatos

Chapim-rabilongo

LC

LC

Res

III

-

-

-

-

Comum

Alaudidae

Laverca

LC

LC

Res/Vis

III

-

-

A-I

-

Comum

Calhandrinha

LC

LC

MigRep

II

-

-

A-I

-

Comum

Alaudidae

Alauda arvensis
Calandrella
brachydactyla
Galerida cristata

Cotovia-de-poupa

LC

LC

Res

III

-

-

-

-

Comum

Alaudidae

Lullula arborea

Cotovia-dos-bosques

LC

LC

Res/Vis

III

-

-

A-I

-

Comum

Alcedinidae
Anatidae
Anatidae

Alcedo atthis
Alopochen aegyptiacus
Anas clypeata

Guarda-rios
Ganso-do-Egipto
Pato-trombeteiro

LC
NA
EN/LC

LC
LC
LC

Res
NInd
Res/Vis

II
III

II

C

A-I
D

1; 2

Comum
Pouco comum
Comum

Anatidae

Anas crecca

Marrequinha-comum

LC

LC

Vis

III

II

C

D

1; 2

Comum

Anatidae

Anas penelope

Piadeira

LC

LC

Vis

III

II

C

D

1; 2

Pouco comum

Anatidae

Anas platyrhynchos

Pato-real

LC

LC

Res/Vis

III

II

-

C

1; 2

Muito comum

Anatidae

Anas querquedula

Marreco

VU

LC

Vis

III

II

C

A-II

-

Comum

Anatidae

Anas strepera

Frisada

VU/NT

LC

Res/Vis

III

II

-

D

1; 2

Comum

Anatidae

Anser anser

Ganso-bravo

NT

LC

Vis

III

II

-

A-III

-

Anatidae

Mergus merganser

Merganso-grande

NE

LC

Vis

-

-

-

-

-

Anatidae
Anatidae

Mergus serrator
Tadorna tadorna

Merganso-de-poupa
Pato-branco

EN
NE

LC
LC

Vis
Vis

III
-

II
-

-

-

-

Raro
muito raro (1 registo
em Salreu)
Raro
Muito raro

Alaudidae
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Tabela AI.1 – Elenco da fauna de vertebrados terrestres, ocorrência na área de estudo, estatutos de conservação e fenologia (cont.)
Família

Espécie

Nome comum

LVVP

IUCN

Ocorrência em
Portugal
Continental

Ocorrência na Área
de Estudo

Instrumentos Legais

Aves (cont.)
Apodidae

Apus apus

Andorinhão-preto

LC

LC

MigRep

III

-

-

-

-

Comum

Apodidae

Apus pallidus

Andorinhão-pálido

LC

LC

MigRep

II

-

-

-

-

Muito comum

Ardeidae

Ardea cinerea

Garça-real

LC

LC

Res/Vis

III

-

-

-

-

Muito comum

Ardeidae

Ardea purpurea

Garça-vermelha

EN

LC

MigRep

II

II

-

A-I

-

Comum

Ardeidae
Ardeidae
Ardeidae
Ardeidae
Ardeidae

Ardeola ralloides
Botaurus stellaris
Bubulcus ibis
Egretta alba
Egretta garzetta

Papa-ratos
Abetouro
Garça-boieira
Garça-branca-grande
Garça-branca-pequena

CR/EN
DD/CR
LC
NA
LC

LC
LC
LC
LC
LC

MigRep/Vis
Res/Vis
Res
Vis
Res

II
II
II
II

II
-

A
A

A-I
A-I
A-I

-

Raro
Muito raro
Pouco comum
Pouco comum
Muito comum

Ardeidae

Ixobrychus minutus

Garçote

VU

LC

MigRep

II

II

-

A-I

-

Pouco comum

Ardeidae
Burhinidae
Caprimulgidae

Nycticorax nycticorax
Burhinus oedicnemus
Caprimulgus europaeus

Goraz
Alcaravão
Noitibó da Europa

EN
VU
VU

LC
LC
LC

MigRep
Res/Vis
MigRep

II
II
II

II
-

-

A-I
A-I
A-I

-

Raro
Raro
Comum

Certhiidae

Certhia brachydactyla

LC

LC

Res

II

-

-

-

-

Comum

Charadriidae

Charadrius alexandrinus

LC

LC

Rep/Vis

II

II

-

A-I

-

Comum

Charadriidae
Charadriidae
Charadriidae
Charadriidae

Charadrius dubius
Charadrius hiaticula
Pluvialis apricaria
Pluvialis squatarola

Trepadeira-comum
Borrelho-de-coleirainterrompida
Borrelho-pequeno-de-coleira
Borrelho-grande-de- coleira
Tarambola-dourada
Tarambola-cinzenta

LC
LC
LC
LC

LC
LC
LC
LC

MigRep
Vis
Vis
Vis

II
II
III
III

II
II
II
II

-

A-I e D
-

1
-

Pouco comum
Comum
Pouco comum
Comum

Charadriidae

Vanellus vanellus

Abibe

LC

LC

Vis

III

II

-

-

-

Comum

Ciconiidae
Ciconiidae

Cegonha-branca
Cegonha-preta

LC
VU

LC
LC

MigRep/Res
MigRep

II
II

II
II

II A

A-I
A-I

-

Muito comum
Raro

Pombo-doméstico

NA

-

-

-

-

-

-

1

Muito comum

Columbidae

Ciconia ciconia
Ciconia nigra
Columba livia (var.
domestica)
Columba palumbus

Pombo-torcaz

LC

LC

Res/Vis

-

-

-

D

1; 2

Comum

Columbidae

Streptopelia decaocto

Rola-turca

LC

LC

Res

III

-

-

-

-

Muito comum

Columbidae
Coraciidae
Corvidae

Streptopelia turtur
Coracias garrulus
Corvus corone

Rola-brava
Rolieiro
Gralha-preta

LC
CR
LC

LC
LC
LC

MigRep
MigRep
Res

III
II
-

II
-

A
-

D
A-I
D

1; 2
1; 2

Pouco comum
Raro
Pouco comum

Columbidae
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Tabela AI.1 – Elenco da fauna de vertebrados terrestres, ocorrência na área de estudo, estatutos de conservação e fenologia (cont.)
Família

Espécie

Nome comum

LVVP

IUCN

Ocorrência em
Portugal
Continental

Ocorrência na Área
de Estudo

Instrumentos Legais

Aves (cont.)
Corvidae

Garrulus glandarius

Gaio

LC

LC

Res

-

-

-

D

-

Comum

Corvidae
Cuculidae
Cuculidae

Pica pica
Clamator glandarius
Cuculus canorus

Pega-rabuda
Cuco-rabilongo
Cuco-canoro

LC
VU
LC

LC
LC
LC

Res
MigRep
MigRep

II
III

-

-

D
-

1; 2
-

Pouco comum
Pouco comum
Comum

Emberizidae
Emberizidae
Emberizidae

Emberiza calandra
Emberiza cia
Emberiza cirlus

Trigueirão
Cia
Escrevedeira-de-garganta-preta

LC
LC
LC

LC
LC
LC

Res
Res
Res

III
II
II

-

-

-

-

Emberizidae

Emberiza pusilla

Escrevedeira-pequena

NE

LC

Vis

-

-

-

-

-

Emberizidae

Emberiza schoeniclus

Escrevedeira-doscaniços

VU/LC

LC

Res/Vis

II

-

-

-

-

Pouco comum
Pouco comum
Comum
muito raro (1 registo
em Salreu)
Comum

Estrildidae
Estrildidae
Falconidae
Falconidae

Estrilda astrild
Lonchura malacca
Falco columbarius
Falco peregrinus

Bico-de-lacre
Bico-de-chumbo-de-cabeça-preta
Esmerilhão
Falcão-peregrino

NA
NA
VU
VU

LC
LC
LC

NInd
NInd
Vis
Res

II
II

II
II

C
IA
IA

A-I
A-I

3
-

Comum
Raro
Raro
Pouco comum

Falconidae

Falco subbuteo

Ógea

VU

LC

MigRep

II

II

II A

-

-

Pouco comum

Falconidae
Falconidae
Fringillidae

Falco tinnunculus
Falco vespertinus
Carduelis cannabina

Peneireiro-vulgar
Falcão-de-pés-vermelhos
Pintarroxo-comum

LC
NE
LC

LC
NT
LC

Res
Vis
Res

II
II

II
-

II A
-

-

-

Comum
Muito raro
Comum

Fringillidae

Carduelis carduelis

Pintassilgo

LC

LC

Res

II

-

-

-

-

Comum

Fringillidae

Carduelis chloris

Verdilhão-comum

LC

LC

Res

II

-

-

-

-

Muito comum

Fringillidae

Lugre

LC

LC

Vis

II

-

-

-

-

Comum

Bico-grossudo

LC

LC

Res

II

-

-

-

-

Raro

Fringillidae

Carduelis spinus
Coccothraustes
coccothraustes
Fringilla coelebs

Tentilhão-comum

LC

LC

Res

III

-

-

-

-

Muito comum

Fringillidae
Fringillidae
Fringillidae
Fringillidae
Glariolidae
Gruidae

Fringilla montifringilla
Loxia curvirostra
Pyrrhula pyrrhula
Serinus serinus
Glareola pratincola
Grus grus

Tentilhão-montês
Cruza-bico-comum
Dom-fafe
Chamariz
Perdiz-do-mar
Grou

DD
VU/DD
LC
LC
VU
VU

LC
LC
LC
LC
LC
LC

Vis
Rep/Vis
Res
Res
MigRep
Vis

III
II
III
II
II
II

II
II

II A

A-I
A-I

-

Raro
Muito raro
Raro
Muito comum
Raro
Raro

Fringillidae
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Tabela AI.1 – Elenco da fauna de vertebrados terrestres, ocorrência na área de estudo, estatutos de conservação e fenologia (cont.)
Família

Espécie

Nome comum

LVVP

IUCN

Ocorrência em
Portugal
Continental

Ocorrência na Área
de Estudo

Instrumentos Legais

Aves (cont.)
Hirundinidae

Delichon urbicum

Andorinha-dos-beirais

LC

LC

MigRep

II

-

-

-

-

Comum

Hirundinidae

Hirundo daurica

Andorinha-daúrica

LC

LC

MigRep

II

-

-

-

-

Pouco comum

Hirundinidae
Hirundinidae
Laniidae
Laniidae

Hirundo rustica
Riparia riparia
Lanius collurio
Lanius meridionalis

Andorinha-das-chaminés
Andorinha-das-barreiras
Picanço-de-dorso-ruivo
Picanço-real

LC
LC
NT
LC

LC
LC
LC
LC

MigRep
MigRep
MigRep
Res

II
II
II
II

-

-

A-I
-

-

Muito comum
Comum
Raro
Comum

Laniidae

Lanius senator

Picanço-barreteiro

NT

LC

MigRep

II

-

-

-

-

Comum

Laridae

Larus fuscus

Gaivota-d'asa-escura

VU/LC

LC

Rep/Vis

-

-

-

-

-

Muito comum

Laridae

Larus michahellis

Gaivota-de-patas-amarelas

LC

LC

Res

III

-

-

-

-

Muito-comum

Laridae

Larus ridibundus

Guincho-comum

LC

LC

Vis

III

-

-

-

-

Muito comum

Meropidae

Merops apiaster

Abelharuco

LC

LC

MigRep

II

II

-

-

-

Pouco comum

Motacillidae

Anthus pratensis

Petinha-dos-prados

LC

LC

Vis

II

-

-

-

-

Comum

Motacillidae
Motacillidae
Motacillidae
Motacillidae

Anthus spinoletta
Anthus spinoletta
Anthus trivialis
Motacilla alba

Petinha-ribeirinha
Petinha-ribeirinha
Petinha-das-árvores
Alvéola-branca

EN/LC
EN/LC
NT
LC

LC
LC
LC
LC

Rep/Vis
Rep/Vis
MigRep
Res/Vis

II
II
II
II

-

-

-

-

Ausente/ Comum
Comum
Comum

Motacillidae

Motacilla cinerea

Alvéola-cinzenta

LC

LC

Res/Vis

II

-

-

-

-

Pouco comum

Motacillidae

Motacilla flava

Alvéola-amarela

LC

LC

MigRep

II

-

-

-

-

Comum

Muscicapidae

Ficedula hypoleuca

Papa-moscas

NE

LC

Vis

II

II

-

-

-

Comum

Muscicapidae
Oriolidae

Muscicapa striata
Oriolus oriolus

Taralhão-cinzento
Papa-figos

NT/LC
LC

LC
LC

MigRep/Vis
MigRep

II
II

II
-

-

-

-

Otitidae

Tetrax tetrax

Sisão

VU

NT

Res

II

-

II A

A-I

-

Pandionidae

Pandion haliaetus

Águia-pesqueira

CR/EN

LC

Res/Vis

II

II

II A

A-I

-

Raro/comum
Raro
Muito raro (1 registo
em Salreu)
Pouco comum

Paridae

Cyanistes caeruleus

Chapim-azul

LC

LC

Res

II

-

-

-

-

Muito Comum

Paridae

Parus major

Chapim-real

LC

LC

Res

II

-

-

-

-

Muito comum

Passeridae

Passer domesticus

Pardal-comum

LC

LC

Res

-

-

-

-

-

Muito comum

Passeridae

Passer montanus

Pardal-montês

LC

LC

Res

III

-

-

-

-

Comum

Phalacrocoracidae

Phalacrocorax carbo

Corvo-marinho-de-faces-brancas

LC

LC

Vis

III

-

-

-

-

Pouco comum
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Tabela AI.1 – Elenco da fauna de vertebrados terrestres, ocorrência na área de estudo, estatutos de conservação e fenologia (cont.)
Família

Espécie

Nome comum

LVVP

IUCN

Ocorrência em
Portugal
Continental

Ocorrência na Área
de Estudo

Instrumentos Legais

Aves (cont.)
Phasianidae

Alectoris rufa

Perdiz

LC

LC

Res

III

-

-

D

1; 2

Pouco comum

Phasianidae

Coturnix coturnix

Codorniz

LC

LC

MigRep/Res/Vis

III

II

-

D

1; 2

Comum

Phoenicopteridae

Phoenicopterus roseus

Flamingo-comum

RE/VU

LC

Rep/Vis

II

II

II A

A-I

-

Comum

Picidae

Dendrocopos major

Pica-pau-malhado

LC

LC

Res

II

-

-

-

-

Comum

Picidae
Picidae
Picidae
Ploceidae
Ploceidae
Ploceidae
Ploceidae
Ploceidae
Podicipedidae
Podicipedidae
Podicipedidae
Psittacidae
Rallidae

Dendrocopos minor
Jynx torquilla
Picus viridis
Euplectes afer
Euplectes hordeaceus
Euplectes orix
Ploceus melanocephalus
Quelea quelea
Podiceps cristatus
Podiceps nigricolis
Tachybaptus ruficollis
Psittacula krameri
Fulica atra

Pica-pau-galego
Torcicolo
Pica-pau-verde
Arcebispo
Bispo-vermelho-de-asa-negra
Cardeal-do-capim
Tecelão-de-cabeça-preta
Bico-carmim
Mergulhão-de-crista
Mergulhão-de-pescoço-preto
Mergulhão-pequeno
Periquito-rabijunco
Galeirão

LC
DD
LC
NA
NA
NA
NA
NA
LC
NT
LC
NA
LC

LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC

Res
MigRep/Vis
Res
NInd
NInd
NInd
NInd
NInd
Res
Vis
Res
NInd
Res/Vis

II
II
II
III
II
II
III

II

C
C
-

D

3
1; 2

Raro
Pouco comum
Pouco comum
Comum
Raro
Raro
Raro
Raro
Raro
Pouco comum
Comum
Pouco comum
Comum

Rallidae

Gallinula chloropus

Galinha-d'água

LC

LC

Res

III

-

-

D

1; 2

Comum

Rallidae

Porzana porzana

Franga-d'água-malhada

DD

LC

Vis

II

II

-

A-I

-

Raro

Rallidae

Rallus aquaticus

Frango-d'água

LC

LC

Res

III

-

-

-

-

Muito comum

Recurvirostridae

Himantopus himantopus

Pernilongo

LC

LC

Rep

II

II

-

A-I

-

Comum

Recurvirostridae

Recurvirostra avosetta

Alfaiate

NT/LC

LC

Rep/Vis

II

II

-

A-I

-

Comum

Remizidae

Remiz pendulinus

Chapim-de-faces-pretas

NT

LC

Vis

III

-

-

-

-

Muito raro

Scolopacidae

Actitis hypoleucos

Maçarico-das-rochas

VU

LC

Res/Vis

II

II

-

-

-

Comum

Scolopacidae

Arenaria interpres

Rola-do-mar

LC

LC

Vis

II

II

-

-

-

Comum

Scolopacidae

Calidris alba

Pilrito-das-praias

LC

LC

Vis

II

II

-

-

-

Comum

Scolopacidae

Calidris alpina

Pilrito-de-peito-preto

LC

LC

Vis

II

II

-

-

-

Muito comum

Scolopacidae

Calidris canutus

Seixoeira

VU

LC

Vis

II

II

-

-

-

Comum

Scolopacidae

Calidris ferruginea

Pilrito-de-bico-comprido

VU

LC

Vis

II

II

-

-

-

Comum
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Tabela AI.1 – Elenco da fauna de vertebrados terrestres, ocorrência na área de estudo, estatutos de conservação e fenologia (cont.)
Família

Espécie

Nome comum

LVVP

IUCN

Ocorrência em
Portugal
Continental

Ocorrência na Área
de Estudo

Instrumentos Legais

Aves (cont.)
Scolopacidae

Calidris minuta

Pilrito-pequeno

LC

LC

Vis

II

II

-

-

-

Comum

Scolopacidae

Gallinago gallinago

Narceja

CR/LC

LC

Rep/Vis

III

II

-

D

1; 2

Ausente/ Comum

Scolopacidae

Limosa lapponica

Fuselo

LC

LC

Vis

III

II

-

A-I

-

Comum

Scolopacidae
Scolopacidae
Scolopacidae

Limosa limosa
Lymnocryptes minimus
Numenius arquata

Maçarico-de-bico-direito
Narceja-galega
Maçarico-real

LC
DD
LC

LC
LC
LC

Vis
Vis
Vis

III
III
III

II
II
II

-

D
-

-

Comum
Pouco comum
Pouco comum

Scolopacidae
Scolopacidae
Scolopacidae
Scolopacidae
Scolopacidae
Scolopacidae

Numenius phaeopus
Philomachus pugnax
Scolopax rusticola
Tringa erythropus
Tringa glareola
Tringa nebularia

Maçarico-galego
Combatente
Galinhola
Perna-vermelha-escuro
Maçarico-bastardo
Perna-verde-comum

VU
EN
DD
VU
NE
VU

LC
LC
LC
LC
LC
LC

Vis
Vis
Vis
Vis
Vis
Vis

III
III
III
III
III

II
II
II
II
II

-

A-I
D
-

1
-

Comum
Comum
Raro
Pouco comum
Comum
Comum

Scolopacidae

Tringa ochropus

Maçarico-bique-bique

NT

LC

Vis

II

II

-

-

-

Comum

Scolopacidae

Tringa totanus

Perna-vermelha-comum

CR/LC

LC

Rep/Vis

III

II

-

-

-

Comum

Sittidae
Sternidae
Sternidae

Sitta europaea
Chlidonias hybridus
Sterna hirundo

Trepadeira-azul
Gaivina-dos-pauis
Andorinha-do-mar-comum

LC
CR
EN

LC
LC
LC

Res
MigRep
MigRep

II
II
II

II

-

A-I
A-I

-

Comum
Pouco comum
Comum

Sternidae

Sterna sandvicensis

Garajau-comum

NT

LC

Vis

II

II

-

A-I

-

Comum

Sternidae

Sternula albifrons

Andorinha-do-mar-anã

VU

LC

MigRep

II

II

-

A-I

-

Comum

Strigidae
Strigidae
Strigidae
Strigidae
Strigidae

Asio flammeus
Asio otus
Athene noctua
Otus scops
Strix aluco

Coruja-do-nabal
Bufo-pequeno
Mocho-galego
Mocho-d’orelhas
Coruja-do-mato

EN
DD
LC
DD
LC

LC
LC
LC
LC
LC

Vis
Res
Res
MigRep
Res

II
II
II
II
II

-

II A
II A
II A
II A
II A

A-I
-

-

Pouco comum
Raro
Pouco comum
Raro
Comum

Sturnidae
Sturnidae

Sturnus unicolor
Sturnus vulgaris

Estorninho-preto
Estorninho-malhado

LC
LC

LC
LC

Res
Vis

II
-

-

-

D

1; 2
1

Sylviidae

Acrocephalus agricola

Felosa-agrícola

NE

LC

Vis

-

-

-

-

-

Comum
Comum
Muito raro (1 registo
em Salreu)

Sylviidae

Acrocephalus
arundinaceus

Rouxinol-grande-dos-caniços

LC

LC

MigRep

II

II

-

-

-

Pouco comum
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Tabela AI.1 – Elenco da fauna de vertebrados terrestres, ocorrência na área de estudo, estatutos de conservação e fenologia (cont.)
Ocorrência em
Portugal
Continental

Ocorrência na Área
de Estudo

Família

Espécie

Nome comum

LVVP

IUCN

Sylviidae

Felosa-aquática

EN

Aves (cont.)
VU

Vis

II

I/II

A-I

-

-

Raro

Felosa-dos-juncos

NE

LC

Vis

-

-

-

-

-

Comum

Sylviidae

Acrocephalus paludicola
Acrocephalus
schoenobaenus
Acrocephalus scirpaceus

Rouxinol-pequeno-dos-caniços

NT

LC

MigRep

II

II

-

-

-

Muito comum

Sylviidae
Sylviidae
Sylviidae

Cettia cetti
Cisticola juncidis
Hippolais polyglotta

Rouxinol-bravo
Fuinha-dos-juncos
Felosa-poliglota

LC
LC
LC

LC
LC
LC

Res
Res
MigRep

II
II
II

II
II
II

-

-

-

Comum
Comum
Comum

Sylviidae
Sylviidae
Sylviidae
Sylviidae

Locustella luscinioides
Locustella naevia
Phylloscopus bonelli
Phylloscopus collybita

Felosa-unicolor
Felosa-malhada
Felosa-de-papo-branco
Felosa-comum

VU
NE
LC
LC

LC
LC
LC
LC

MigRep
Vis
MigRep
Vis

II
II
II

II
II
II

-

-

-

Comum
Comum
Raro
Muito comum

Sylviidae

Phylloscopus ibericus

Felosa-ibérica

LC

-

MigRep

II

II

-

-

-

Comum

Sylviidae

Phylloscopus trochilus

Felosa-musical

NE

LC

Vis

II

II

-

-

-

Comum

Sylviidae

Sylvia atricapilla

Toutinegra-de-barrete-preto

LC

LC

Res

II

II

-

-

-

Comum

Sylviidae
Sylviidae
Sylviidae
Sylviidae

Sylvia borin
Sylvia communis
Sylvia conspicillata
Sylvia melanocephala

Toutinegra-das-figueiras
Papa-amoras
Toutinegra-tomilheira
Toutinegra-de-cabeça-preta

VU
LC
NT
LC

LC
LC
LC
LC

MigRep
MigRep
MigRep
Res

II
II
II
II

II
II
II
II

-

-

-

Comum
Comum
Raro
Muito comum

Sylviidae

Sylvia undata

Toutinegra-do-mato

LC

LC

Res

II

-

-

A-I

-

Pouco comum

Therskiornithidae

Platalea leucorodia

Colhereiro

VU/NT

LC

MigRep/Vis

II

II

II A

A-I

-

Pouco comum

Therskiornithidae

Plegadis falcinellus

Íbis-preta

RE

LC

Rep

II

II

-

A-I

-

Raro

Troglodytidae

Troglodytes troglodytes

Carriça

LC

LC

Res

II

-

-

-

-

Muito comum

Turdidae

Erithacus rubecula

Pisco-de-peito-ruivo

LC

LC

Res/Vis

II

II

-

-

-

Comum

Turdidae

Luscinia megarhynchos

Rouxinol-comum

LC

LC

MigRep

II

II

-

-

-

Comum

Turdidae
Turdidae
Turdidae
Turdidae
Turdidae

Luscinia svecica
Oenanthe hispanica
Oenanthe oenanthe
Phoenicurus ochruros
Phoenicurus phoenicurus

Pisco-de-peito-azul
Chasco-ruivo
Chasco-cinzento
Rabirruivo-preto
Rabirruivo-de-testa-branca

LC
VU
LC
LC
LC

LC
LC
LC
LC
LC

Vis
MigRep
MigRep
Res/Vis
MigRep

II
II
II
II
II

II
II
II
II
II

-

A-I
-

-

Pouco comum
Raro
Pouco comum
Comum
Pouco comum

Sylviidae

Instrumentos Legais
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Tabela AI.1 – Elenco da fauna de vertebrados terrestres, ocorrência na área de estudo, estatutos de conservação e fenologia (cont.)
Família

Espécie

Nome comum

LVVP

IUCN

Ocorrência em
Portugal
Continental

Ocorrência na Área
de Estudo

Instrumentos Legais

Aves (cont)
Turdidae

Saxicola rubetra

Cartaxo-nortenho

VU/LC

LC

MigRep/Vis

II

II

-

-

-

Turdidae
Turdidae
Turdidae

Saxicola rubicola
Turdus iliacus
Turdus merula

Cartaxo-comum
Tordo-ruivo
Melro-preto

LC
LC
LC

LC
LC
LC

Res
Vis
Res

II
III
III

II
II
II

-

D
D

1
1; 2

Turdidae

Turdus philomelos

Tordo-músico

NT/LC

LC

Rep/Vis

III

II

-

D

1; 2

Turdidae
Turdidae

Turdus pilaris
Turdus viscivorus

Tordo-zornal
Tordoveia

DD
LC

LC
LC

Vis
Res

III
III

II
-

-

D
D

1
1; 2

Ausente/ Pouco
comum
Comum
Raro
Muito comum
Pouco comum/
Comum
Raro
Pouco comum

Tytonidae

Tyto alba

Coruja-das-torres

LC

LC

Res

II

-

II A

-

-

Comum

Upupidae
Viduidae

Upupa epops
Vidua macroura

Poupa
Viuvinha

II
-

-

-

-

-

Comum
Raro

Canidae

Vulpes vulpes

Raposa

LC

LC

Res

-

-

D

-

1; 2

Muito provável

Erinacidae

Erinaceus europaeus

Ouriço-cacheiro

LC

LR

Res

III

-

-

-

-

Confirmada

LC
LC
MigRep/Res
NA
LC
NInd
Mamíferos Terrestres Não-Voadores

Gliridae

Eliomys quercinus

Leirão

DD

VU

Res

III

-

-

-

-

Pouco provável

Leporidae

Oryctolagus cuniculus

Coelho-bravo

NT

LR

Res

-

-

-

-

1; 2

Confirmada

Microtidae

Microtus agrestis

Rato-do-campo-de-rabo-curto

LC

LR/Lc

Res

-

-

-

-

-

Muito provável

Microtidae

Microtus lusitanicus

Rato-cego

LC

LR/Lc

Res

-

-

-

-

-

Provável

Muridae

Apodemus sylvaticus

Rato-do-campo

LC

LC

Res

-

-

-

-

-

Muito provável

Muridae

Arvicola sapidus

Rata-de-água

LC

LR/nt

Res

-

-

-

-

-

Confirmado

Muridae

Mus domesticus

Rato-doméstico

LC

LR

Res

-

-

-

-

-

Muito provável

Muridae

Mus spretus

Rato-das-hortas

LC

LC

Res

-

-

-

-

-

Muito provável

Muridae

Rattus norvegicus

Ratazana-castanha

NA

LR

NInd

-

-

-

-

3

Muito provável

Muridae

Rattus rattus

Rato-preto

LC

LR

Res

-

-

-

-

Muito provável

Mustelidae

Lutra lutra

Lontra

LC

NT

Res

II

-

IA

-

Confirmada

Felidae

Felis silvestris

Gato-bravo

VU

LC

Res

II

-

II A

B-II e BIV
B-IV

-

Pouco provável

Mustelidae

Martes foina

Fuinha

LC

LR

Res

III

-

-

-

-

Provável
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Tabela AI.1 – Elenco da fauna de vertebrados terrestres, ocorrência na área de estudo, estatutos de conservação e fenologia (cont.)
Família

Espécie

Nome comum

LVVP

IUCN

Ocorrência em
Portugal
Continental

Ocorrência na Área
de Estudo

Instrumentos Legais

Mamíferos Terrestres Não-Voadores (cont.)
Soricidae

Neomys anomalus

Musaranho-de-água

DD

LR/lc

Res

III

-

-

-

-

Provável

Soricidae

Sorex granarius

DD

LR/lc

Res/EndIb

III

-

-

-

-

Provável

Soricidae

Sorex minutus

DD

LR/lc

Res

III

-

-

-

-

Provável

Mustelidae

Meles meles

Musaranho-de-dentes-vermelhos
Musaranho-anão-de-dentesvermelhos
Texugo

LC

LR/lc

Res

III

-

-

-

-

Provável

Mustelidae

Mustela nivalis

Doninha

LC

LR

Res

III

-

-

-

-

Muito provável

Mustelidae

Mustela putorius

Toirão

DD

LR/lc

Res

III

-

-

B-V

-

Confirmada

Sciuridae

Sciurus vulgaris

Esquilo

LC

NT

Res

III

-

-

-

-

Pouco provável

Soricidae

Crocidura russula

LC

LC

Res

III

-

-

-

-

Muito provável

Soricidae

Crocidura suaveolens

NE

LR/lc

Res

III

-

-

-

-

Confirmada

Suidae

Sus scrofa

Musaranho-de-dentes-brancos
Musaranho-de-dentes-brancospequeno
Javali

LC

LR/lc

Res

-

-

-

-

1

Pouco provável

Talpidae

Talpa occidentalis

Toupeira

LC

LR

Res/EndIb

-

-

-

-

-

Confirmada

Viverridae

Genetta genetta

Geneta

LC

LR/lc

NInd

III

-

-

B-V
B-IV
B-II; BIV
B-II; BIV
B-IV

Provável

Mamíferos Terrestres Voadores
Molossidae

Tadarida teniotis

Morcego-rabudo

DD

LR/lc

Res

II

II

-

-

Pouco Provável

Vespertilionidae

Barbastella barbastellus

Morcego-negro

DD

VU

Res

II

II

-

-

Provável

Vespertilionidae

Myotis myotis

Morcego-rato-gigante

VU

LR/nt

Res

II

II

-

-

Provável

Vespertilionidae

Nyctalus leisleri

Morcego-arborícola-pequeno

DD

CR

Res

II

II

-

-

Provável

Vespertilionidae

Pipistrellus kuhli

Morcego-de-Kuhl

LC

LC

Res

II

II

-

B-IV

-

Provável

Vespertilionidae

Pipistrellus pipistrellus

Morcego-anão

LC

LC

Res

III

II

-

B-IV

-

Muito Provável

Vespertilionidae

Pipistrellus pygmaeus

Morcego-pigmeu

LC

-

Res

III

II

-

B-IV

-

Muito Provável

Legenda: LVVP – Estatuto de Conservação segundo o Livro Vermelho dos Vertebrados de Portugal (ed. 2005); IUCN – Estatuto de Conservação segundo a International Union for Conservation of Nature (critérios de 2001);
Berna, Bona, CITES – inclusão da espécie nos diferentes anexos das Convenções; Directiva Aves/Habitats – inclusão da espécie nos diferentes anexos do Decreto-Lei n.º 140/99, de 24 de Abril, segundo a redacção dada pelo
Decreto-Lei n.º 49/2005, de 24 de Fevereiro; NA – Não Aplicável; NE - Não Avaliada; DD - Dados insuficientes; LC – Pouco Preocupante; NT - Quase Ameaçada; VU - Vulnerável; EN - Em Perigo; CR - Criticamente em
Perigo; Res – Residente; Rep - Reprodutor; NInd - Espécie não-indígena com reprodução provável ou confirmada; Vis - Visitante; Res/Vis – População composta por indivíduos residentes e visitantes; MigRep - Migrador
reprodutor; EndIb - Endemismo Ibérico; (1) - Lei nº 173/99, de 21 de Setembro – Lei de Bases da Caça, regulamentada pelo DL nº 202/2004, de 18 de Agosto; (2) – Portaria n.º 147/2011, de 7 de Abril, alterada pela Portaria
n.º 260-B/2011, de 12 de Agosto. D.R. n.º 155, Suplemento, Série I; (3) - Decreto-Lei n.º 565/99, de 21 de Dezembro - Regula a introdução na natureza de espécies não-indígenas de fauna e flora.
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1.

MEMÓRIA DESCRITIVA
1.1. INTRODUÇÃO

No presente estudo (Plano de Integração Paisagística – PIP) apresentam‐se os objectivos e princípios
que regem a proposta de arranjo de espaços exteriores e definem‐se as principais opções adoptadas,
para a unidade industrial da Portucel Soporcel Tissue (PST), 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. É previsto em plano de pormenor a criação de uma estrutura viária uniforme
ao longo 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). O corredor verde será instalado em terrenos privados confinantes com a futura avenida;
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.

1.2. OBJECTIVOS A ATINGIR
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 as novas infra‐estruturas na paisagem envolvente,
garantindo relações de continuidade e enquadramento com a mesma, nomeadamente recuperando as
zonas que forem afectadas pela obra e que ficam sem revestimento, e criando barreiras verdes
“cortinas” multiestratificadas e multiespecificas.
Do ponto de vista funcional, torna‐se necessário proteger os terrenos que ficam sem cobertura vegetal.
O desenvolvimento de vegetação herbácea pioneira, principalmente de gramíneas, permite reduzir a
velocidade e energia de transporte da água, incrementar a sua infiltração, 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.
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Com os objectivos económicos pretende‐se atingir o melhor balanço custo/beneficio, com a redução
dos custos inerentes à realização da obra e à manutenção da estrutura proposta, sem prejudicar os
objectivos estéticos, ecológicos e funcionais.

1.3. PROPOSTA
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 eventuais impactes.
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
multiestratificada e multiespecifica, os arbustos serão sempre colocados junto à vedação perimetral da
fábrica, as árvores de grande porte dispostas naturalmente, evitando sempre que possível
alinhamentos, por forma a conferir um aspecto menos artificial, em que 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 função 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.

1.4. VEGETAÇÃO
As espécies a utilizar foram seleccionadas tomando em conta as associações vegetais próprias da região,
a exposição, o tipo de solos, o substrato geológico, o clima, as características fisiológicas das espécies e
alguns parâmetros estético‐funcionais, de forma a garantir uma melhor adaptação às condições locais.
Deste modo, aumentam‐se as probabilidades de sucesso da vegetação e, consequentemente, dos
objectivos pretendidos.
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PLANTAÇÕES

Nas áreas onde é importante que a vegetação adquira uma dimensão significativa, num menor espaço
de tempo, optou‐se pela plantação de árvores e arbustos. As plantações ocorrerão nas seguintes
situações:
Na constituição de cortinas arbóreas ou arbustivas de forma a minimizar a afectação do
enquadramento paisagístico dos núcleos populacionais e nas zonas de maior sensibilidade
ecológica, reduzindo o impacte visual e sonoro;
Sempre que seja necessário isolar a infra‐estrutura visualmente da envolvente, quando esta
contenha intrusões visuais significativas.
A escolha de espécies arbóreas e arbustivas recaiu exclusivamente sobre espécies autóctones, com área
de distribuição alargada e adaptadas às condições edáficas locais.
Árvores
-

Acer monspessulanum (Zelha)

-

Acer pseudoplatanus (Plátano bastardo)

-

Celtis australis (Lódão‐bastardo)

-

Fraxinus angustifolia (Freixo)

-

Populus nigra (Choupo‐negro)

-

Laurus nobilis (Loureiro)

-

Phillyrea latifólia (Aderno‐de‐folhas‐largas)

-

Quercus robur (Carvalho‐alvarinho)

Arbustos
-

Arbutus unedo (Medronheiro)

-

Crataegus monogyna (Pilriteiro)

-

Myrtus communis (Murta)

-

Nerium oleander (Loendro)

-

Phillyrea angustifolia (Lentisco)

-

Viburnum tinus (Folhado)

Fábrica de Papel PORTUCELSOPORCEL Tissue, PST

Projecto de Integração Paisagística

Página 5

SEMENTEIRAS

Desenvolveu‐se dois tipos diferentes de composições de sementeiras, uma mistura, a ser aplicada em
áreas regadas, e outra para zonas de sequeiro.
Mistura herbácea “Hard‐Foot Improved” para Relvado ‐ ADI Alípio Dias, à razão de 60 g/m2.
Festuca arundinacea “Rebel II”

70%

Lolium perene “Verdi”

20%

Poa pratensis “Gerónimo”

10,00

TOTAL

100%

Mistura herbáceo “ADI Clover Mix” Prado de Sequeiro ‐ ADI Alípio Dias, à razão de 40 g/m2.
Festuca arundinacea Starlet

35%

Festuca arundinacea Olympic Gold

30%

Lolium perene Ponderosa

20%

Poa pratensis Conni

10%

Trifolium pratense Microclover

5%

TOTAL

100%

As sementeiras serão instaladas por técnicas de hidrossementeira executadas em duas aplicações,
realizando‐se primeiro o espalhamento das sementes herbáceas e, quatro a seis semanas após a
primeira aplicação, o espalhamento das sementes arbustivas.

1.5. REDE DE REGA
O projecto da rede de rega pretende satisfazer as necessidades hídricas da vegetação, através da
optimização do funcionamento dos sistemas de rega e pela racionalização dos recursos de água,
existindo uma constante preocupação, não só a nível técnico e económico, mas também a nível
ambiental, de preservar os recursos naturais, o solo e a água.
Na área de intervenção apenas será regada a faixa verde perimetral, as zonas no interior da instalação e
as áreas envolventes aos edifícios.
A rega será do tipo “por Aspersão”, associada às zonas ligeiramente planas revestidas por relvados. Este
sistema é constituído por anéis fechados de aspersores de médio a grande alcance. A disposição dos
aspersores deverá corresponder à geometria representada em planta, sendo em quadrado e em
triângulo, para melhor responder à diversidade de formas existentes no projecto. Assim, poder‐se‐á
garantir uma maior uniformidade e eficiência da distribuição de água às plantas e obter uma
sobreposição adequada nas formas irregulares propostas.
Os raios de alcance dos aspersores correspondem a uma sobreposição de 50%, para minimizar as
consequências das condicionantes do sítio, tais como possíveis pendentes e a acção do vento.
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A adução será efectuada a partir da rede de abastecimento de água. A pressão de funcionamento será
de 2 bar. Desta forma, a pressão a fornecer ao sistema será a resultante do funcionamento dos
aparelhos de distribuição mais as perdas de carga ocorridas na rede.
O número de sectores é calculado com base no caudal disponível, na variabilidade dos equipamentos de
distribuição e nas pressões de serviço, tentando‐se que cada um deles se aproximasse o mais possível
das unidades de caudal. Cada zona ou sector é comandada por uma electroválvula e conectada ao
programador, funcionando independentemente das outras. O sistema de programação a utilizar para a
automatização da rega será um controlador, tipo TBOS da “Rain Bird”. Este tipo de programador
prescinde de cablagem eléctrica, pois é accionado por pilhas.

1.6. CALENDARIZAÇÃO DOS TRABALHOS
As operações de plantação e sementeira deverão ser executadas logo após os trabalhos de preparação
do terreno, espalhamento da terra viva, de modo a reduzir os riscos de erosão do solo, sendo que as
operações de sementeira deverão ser efectuadas no Outono, logo no início das primeiras chuvas, ou na
Primavera, e as plantações de espécies arbóreas e arbustivas deverão iniciar‐se no Outono e deverão
estar concluídas até finais de Março, incluindo todas as retanchas necessárias.

1.7. MANUTENÇÃO
Embora na proposta se tenha procurado reduzir as necessidades de operações de manutenção, o
correcto desenvolvimento da vegetação, principalmente durante o período inicial de instalação,
nomeadamente durante a garantia da obra, está dependente da realização de inspecções periódicas
para se determinar as operações de manutenção e/ou reparação necessárias, nomeadamente
fertilização, retanchas e re‐sementeiras nas zonas que se apresentem com um revestimento deficiente,
cortes da vegetação e substituição de exemplares em mau estado fitossanitário.
Para um bom desenvolvimento das espécies plantadas, estas deverão ser regadas durante, pelo menos,
o ano a seguir à plantação, durante o Verão e Primavera se necessário, e sempre que se verifiquem
sintomas de emurchecimento.
Após a garantia, e atendendo às características das espécies utilizadas, para além das inspecções
periódicas, prevê‐se a necessidade das seguintes operações de manutenção:
Limpezas periódicas de manutenção das árvores e arbustos com realização de podas de
formação e eliminação do material lenhoso morto;
Se necessário, substituição dos tutores dos espécimes arbóreos, em consonância com o
desenvolvimento dos mesmos;
Limpeza e cortes periódicos dos prados e relvados, incluindo a re‐sementeira de zonas que
apresentem “peladas”;
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Verificação anual do sistema de rega, nomeadamente a substituição das pilhas dos
programadores.

2.

NORMAS TÉCNICAS
2.1. OBJECTIVO DA EMPREITADA

A presente empreitada tem como objectivo a Integração Paisagística do projecto da unidade industrial
da Portucel Soporcel Tissue (PST) em Cacia ‐ Aveiro
A Integração Paisagística compreende os seguintes trabalhos:
- Reposição do coberto vegetal nas superfícies não pavimentadas adjacentes aos edifícios; criação
de um corredor verde a Nascente através de sementeiras e plantações, cumprindo os objectivos
descritos na presente Memória Descritiva e Justificativa.

2.2. CONDIÇÕES GERAIS
O empreiteiro compromete‐se a assegurar a execução dos trabalhos nas condições das presentes
Normas Técnicas e do Projecto de Integração Paisagística, e a fornecer todos os materiais em boas
condições, sendo que todos os materiais considerados impróprios pela Fiscalização devem ser
substituídos pelo empreiteiro.
O empreiteiro deve garantir, em número e qualificação, a presença na obra do pessoal necessário à boa
execução dos trabalhos.
Em todas as plantações e sementeiras, o empreiteiro deve respeitar o projecto, não sendo permitidas
quaisquer substituições sem o consentimento prévio da Fiscalização, a qual deve ser consultada em
todos os casos omissos ou duvidosos.

2.2.1.

MEDIDAS CAUTELARES

a) No início da obra e antes de quaisquer outros trabalhos será instalada uma vedação provisória de
delimitação nas zonas previstas para depósito de terras vivas e de composto.
b) As terras aráveis provenientes da decapagem, serão removidas para depósitos especiais ou
colocadas lateralmente, de acordo com as possibilidades da obra e as instruções da Fiscalização,
arrumadas sempre em pargas (com altura não superior a 2 m e com recobrimento herbáceo através
de sementeira) e defendidas do arrastamento das águas superficiais.
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c) Toda a vegetação arbórea e arbustiva, existente nas áreas, será protegida, de modo a não ser
afectada com a localização de estaleiros, depósitos de materiais, instalações de pessoal e outros, ou
com o movimento de máquinas e viaturas. Compete ao empreiteiro tomar as disposições adequadas
para o efeito, designadamente instalando vedações e resguardos onde for conveniente e necessário.

2.3. NATUREZA E QUALIDADE DOS MATERIAIS
2.3.1.

DISPOSIÇÕES GERAIS

Todos os materiais a empregar nos trabalhos que constituem objecto desta empreitada, nomeadamente
terra, adubos, sementes, plantas, e material de rega a fornecer pelo empreiteiro, deverão ser de boa
qualidade e satisfazerem as condições estabelecidas no presente Caderno de Encargos.
Todas as sementes, plantas ou outros materiais considerados impróprios pela Fiscalização deverão ser
substituídos, sendo considerados como não fornecidos, mesmo que já tenham sido aplicados ou
plantados. O empreiteiro deverá consultar a Fiscalização em todos os casos omissos ou duvidosos.

2.3.2.

ÁGUA

Deve ser limpa, arejada e isenta de produtos tóxicos para plantas e animais, ou outros produtos,
prejudiciais à boa execução dos trabalhos.

2.3.3.

TERRA VIVA

A terra viva, utilizada na cobertura dos taludes e nas covas de plantação de árvores e arbustos, deverá
ser obtida por decapagem da camada superficial de terrenos de cultura, preferencialmente dos
ocupados pelo traçado e, em situações excepcionais, nos terrenos agrícolas circundantes. Deverá ser
fértil e de textura franca.

2.3.4.

FERTILIZANTES E CORRECTIVOS

Nas áreas destinadas à instalação de sementeiras deverá ser feita uma fertilização, podendo utilizar‐se
os seguintes fertilizantes:
- Adubo orgânico normal: estrume rico, bem curtido e miúdo, proveniente de camas de gado
cavalar, à razão de 2 kg/m³;
- Adubo orgânico de preparação industrial: Fertor, Humifer ou equivalente;
- Adubo NPK doseando no mínimo 12:12:17, além de 2% de Mg e 6% de Ca, e outros
micronutrientes, tipo Blaukorn da “Hoechst” ou equivalente.
Se for caso disso, deverá fazer‐se a correcção dos valores do pH para 6.0 / 6.5, com correctivo orgânico,
doseando cerca de 50 % de matéria orgânica bem estabilizada, tipo Campoverde ou equivalente.
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2.3.5.

FIXADOR OU ESTABILIZADOR DE SOLO

O fixador ou estabilizador de solo deverá ser 100% natural, à base de hidrocolóides vegetais naturais de
alta qualidade, tipo ‘Stable’ ou ‘Estable Plus’ ou equivalente.

2.3.6.

PROTECTOR DE SEMENTES

Como protector de sementes será utilizado um dos dois produtos seguintes:
a) Arejador de solo, constituído por fibras longas, 100% vegetais, fisiologicamente inertes e não
tóxicas, com 98% de matéria orgânica e 600% de capacidade de retenção de água (palha). Deverá
ser isento de substâncias prejudiciais, nomeadamente resinas.
b) Palha proveniente de cereais.

2.3.7.

EMULSÃO BETUMINOSA (FIXADOR DE PALHA)

Será utilizada uma emulsão aniónica de ruptura lenta, com 60% de betume do tipo E‐10 (antigo EZV).

2.3.8.

ATILHOS

Serão de ráfia ou cordel de sisal, com resistência e elasticidade suficientes para a função pretendida sem
prejudicar as plantas.

2.3.9.

TUTORES

Os tutores para as árvores serão formados por varas de pinho ou eucalipto, normalmente em tripeça,
tratadas por imersão em solução de sulfato de cobre a 5%, durante pelo menos duas horas. Devem
apresentar‐se direitos, descascados, limpos de nós, sãos e secos.
Deverão ter altura, diâmetro e resistência compatíveis com as plantas a que se destinam, devendo ter
um mínimo de 2 metros de altura quando aplicados em árvores.

2.3.10. ÁRVORES E ARBUSTOS
Devem corresponder às espécies indicadas no projecto. Serão exemplares novos, bem conformados,
ramificados desde o colo, de plumagem, com flecha intacta, raízes bem desenvolvidas e em bom estado
sanitário.
As plantas de folha caduca serão fornecidas com raiz nua e deverão possuir um sistema radicular bem
desenvolvido e abundante cabelame. As plantas de folha persistente deverão ser fornecidas com torrão,
suficientemente consistente para não se desfazer facilmente.
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As plantas deverão possuir desenvolvimento compatível com a espécie a que pertencem e de acordo
com as dimensões indicadas: Árvores (PAP 10/12), Arbustos (40 a 60 cm).

2.3.11. SEMENTES
As sementes deverão apresentar o grau de pureza e o poder de germinação exigidos por lei, sempre que
essas espécies figurem nas tabelas oficiais. As que não figurem em tabela, deverão ser provenientes da
última colheita, salvo justificação especial para as de germinação tardia. Deverão estar isentas de
sementes estranhas e impurezas.
O empreiteiro obriga‐se a entregar à Fiscalização uma amostra dos lotes de sementes a empregar ou
das espécies que os constituem.
Os lotes deverão corresponder às espécies indicadas, segundo as listas e percentagens apresentadas na
Memória Descritiva do presente Projecto de Integração Paisagística e os locais assinalados nas peças
desenhadas.

2.3.12. MATERIAL PARA REGA
Os materiais a utilizar na rede de rega são os abaixo descritos, de primeira qualidade, em estado
completamente novo e sem quaisquer imperfeições.
Qualquer substituição de parte ou da totalidade do material acima descrito terá de ser autorizada por
escrito pela Fiscalização, após entrega pelo empreiteiro de um estudo comprovativo das características
e performances do material previsto no projecto, com as do que pretende utilizar.
Tubagem e acessórios
A tubagem para as condutas de ligação das tomadas de água do sistema de rega subterrânea à rede de
adução deverá ser em polietileno de alta densidade (PEAD), com uma pressão nominal de 0,6 MPa e
com diâmetros exteriores de 63 mm, 50 mm e 40 mm. Os acessórios de ligação deverão ser
homologados e pertencer às mesmas normas das tubagens utilizadas. Os atravessamentos dos eixos
viários deverão ser em polietileno de alta densidade (PEAD), com uma pressão nominal de 1,0 MPa e
com diâmetros exteriores de 90 mm.
Aparelhos de rega
Os aspersores emergentes de pequeno a médio alcance deverão ser da série 3504, tipo "Rain Bird" ou
equivalente, com uma pressão nominal de 0,17 e 0,2 MPa, de caudal variável de 0,12 a 1,04 m3/h,
permitindo uma rega parcial de 40º a 360º e uma redução do alcance até 35% sem mudar de bico, com
joelhos canelados de ligação x 1/2” do tipo “Rain Bird” ou equivalente, refª SBE‐050.
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Os aspersores emergentes de grande alcance deverão ser da série 5000 Plus, tipo "Rain‐Bird" ou
equivalente, com uma pressão de nominal de 0,17 MPa, de caudal variável de 0,17 a 2,19 m3/h,
permitindo uma rega parcial de 40º a 360º e uma redução do alcance até 25% sem mudar de bico, com
joelhos canelados de ligação x 3/4” do tipo “Rain Bird” ou equivalente, refª SBE‐075.
As electroválvulas utilizadas para a rega por aspersão deverão ser do tipo 100DVLess, da "Rain Bird", ou
equivalente, com tomada fêmea de 1” com pressão de funcionamento de 1 a 10,4 bar e de débito
variável entre 0,05 e 9,08 m3/h. Os solenoídes de impulso deverão ser do tipo TBOS, da "Rain Bird", ou
equivalente para válvulas de 9 V.
As caixas de comando deverão ser a pilhas, tipo TBOS, da "Rain Bird", de 2 estações ou equivalente, com
acessórios. Estas serão programadas através de uma consola de programação do tipo TBOS por
infravermelhos.
As caixas para contenção das electroválvulas, instaladas em canteiros, deverão ser em plástico
Polietileno de alta densidade, "Rain Bird", VB1220, de 54,5×38×31,5 cm, ou equivalente com acessórios.
As válvulas de seccionamento deverão ser em PVC com a secção de 1”½ e 2”, conforme plano de rega.

2.3.13. MATERIAIS DIVERSOS
Todos os restantes materiais que tiverem que ser empregues na obra e não se encontrem referidos no
presente documento deverão apresentar as características definidas pela legislação que lhe for aplicável
ou, na falta desta, as que melhor satisfaçam os fins em vista, devendo ser sempre aprovados
previamente pela Fiscalização.

2.4. MODO DE EXECUÇÃO DOS TRABALHOS
Os trabalhos que constituem a presente empreitada deverão ser executados segundo as melhores
regras da técnica consagrada, obedecendo às seguintes prescrições, salvo alterações devidamente
autorizadas pela Fiscalização.

2.4.1.

LIMPEZA E DESMATAÇÃO

A desmatação deve ser feita, exclusivamente, nas áreas sujeitas a intervenção, sendo absolutamente
necessário limitar a destruição da cobertura vegetal à faixa de ocupação das instalações fabris. A
limpeza e desmatação compreendem ainda a arrumação e transporte dos materiais sobrantes para
vazadouro em local a aprovar pela Fiscalização.
Nas áreas limítrofes não intervencionadas devem, quando necessário, adoptar‐se medidas de protecção
para as espécies de grande porte existentes, com vista à manutenção da sua integridade e viabilidade.
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2.4.2.

DECAPAGEM

Incidirá sobre o horizonte superficial do solo (horizonte H), nas zonas de solos ricos em matéria orgânica
e de textura franca, numa espessura variável, não superior de 0,30 a 0,40 metros, de acordo com as
características do terreno, compreendendo apenas a "terra viva", isto é, a camada onde as plantas
desenvolvem o seu sistema radicular.
A referida decapagem incluirá a mistura de solo propriamente dito, acrescida de resíduos vegetais
(provenientes de anterior desmatagem superficial), libertos de componentes lenhosas de difícil
decomposição, obtendo‐se assim um significativo enriquecimento em matéria orgânica.

2.4.3.

ARMAZENAMENTO DA TERRA VIVA

Em regra, convirá que os depósitos de terra viva fiquem situados nas zonas adjacentes àquelas onde
posteriormente a terra irá ser aplicada.
A zona escolhida para armazenamento da terra vegetal, proveniente da decapagem, deve ser sujeita à
aprovação da fiscalização, devendo possuir boa drenagem. A área deve primeiro ser cuidadosamente
limpa de vegetação.
A terra viva será armazenada em pargas, de forma trapezoidal, estreitas e compridas, cujas dimensões
não excedam 1,50 metros de altura e 4,00 metros na face superior, com a parte superior ligeiramente
convexa para permitir boa infiltração da água. A terra acumulada não deverá ser pisada nem calcada.
As pargas deverão ser semeadas com vegetação herbácea, logo após a sua constituição, com o objectivo
de garantir o arejamento e a manutenção das características físico‐químicas da terra. Para tal, utilizar‐
se‐á uma leguminosa, como, por exemplo, o Lupinus luteus (tremocilha), que será enterrada quando em
floração.

2.4.4.

PREPARAÇÃO DO TERRENO

2.4.4.1.

MOBILIZAÇÃO

Antes de se iniciarem os trabalhos de preparação do terreno, este deverá ser colocado às cotas
definitivas de projecto. Estes trabalhos deverão ser executados na Primavera e Verão.
As superfícies não rochosas das áreas ocupadas por estaleiros, áreas de empréstimo de solos e
serventias, bem como outras áreas sujeitas a intervenção, que se encontrem demasiado calcadas, serão
mobilizadas até 0,30 metros de profundidade, por meio de lavoura ou escarificação, seguida de
gradagem.
Todas as superfícies planas devem ser modeladas, de modo a ficarem com uma inclinação mínima de
1,5 %, para permitir o escorrimento superficial.
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2.4.5.

ESPALHAMENTO DA TERRA VIVA

Só depois da superfície do terreno se encontrar devidamente preparada, se procederá ao espalhamento
da terra viva. Antes da sua utilização, a terra viva deverá ser desfeita cuidadosamente e limpa de pedras,
raízes e ervas.
O revestimento terá espessura média de 0,30 metros. O espalhamento deverá ser feito manual ou
mecanicamente, com auxílio de maquinaria específica. A camada de terra viva deverá apresentar uma
inclinação mínima de 2%, para permitir o escorrimento superficial.
Para que as sementes e fertilizantes encontrem boas condições de fixação, é indispensável que a
superfície da camada de terra não fique demasiado lisa, mas bem regularizada. Deve igualmente evitar‐
se manusear a terra demasiado húmida, para não destruir a sua estrutura. Este trabalho deverá estar
concluído até ao final do Verão.

2.4.6.

ABERTURA DE COVAS

Para a plantação de árvores e arbustos deverão ser abertas covas, com as dimensões 1,00 × 1,00 × 1,00 m e
0,40 × 0,40 × 0,40 m, respectivamente, nos locais destinados à sua plantação. As faces deverão ser picadas
de forma a permitir uma melhor aderência da terra de enchimento.
As covas serão abertas, manual ou mecanicamente, depois do espalhamento de terra viva, de acordo
com o respectivo plano de plantação. Aquando do seu enchimento, terá de haver o cuidado de misturar
bem os materiais retirados da cova com a terra viva, bem como com os correctivos e fertilizantes,
fazendo‐se o calcamento a pé à medida do enchimento.

2.4.7.

CORRECÇÃO E FERTILIZAÇÃO

A fertilização geral do terreno será feita à razão de 30 g/m2 de Fertor, Humifer ou similar, acrescido de
75 g/m2 de NPK, doseando no mínimo 12:12:17. Os fertilizantes serão espalhados uniformemente à
superfície do terreno e incorporados neste por meio de fresagem ou cava. No caso das hidrossementeiras, o
adubo deve ser utilizado em diluição no tanque misturador.
A fertilização das covas das árvores e arbustos far‐se‐á à razão de 5 kg de adubo orgânico normal ou
equivalente, acrescido de 0,15 kg de adubo químico ternário no mínimo 12:12:7, por cova da árvore ou
arbusto. Os fertilizantes serão espalhados sobre a terra das covas e bem misturados com esta, aquando
do enchimento das mesmas.
Se for caso disso, deverá fazer‐se a correcção dos valores do pH para 6.0 / 6.5, com correctivo orgânico,
doseando cerca de 50 % de matéria orgânica bem estabilizada, tipo Campoverde ou equivalente.
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2.4.8.

PLANTAÇÃO

Em todas as plantações deverá respeitar‐se integralmente o respectivo plano, não sendo permitidas
quaisquer substituições de espécies sem a prévia autorização da Fiscalização.
Poderão ocorrer eventuais alterações em relação à localização de alguns exemplares a plantar,
resultantes da existência de árvores e arbustos que se consigam preservar no decorrer dos trabalhos de
construção. Tais alterações deverão ser aprovadas pela Fiscalização.
2.4.8.1.

ÁRVORES

Depois das covas cheias com terra fertilizada e devidamente compactada, abrem‐se pequenas covas de
plantação, à medida do torrão ou do sistema radicular, no caso da plantação em raiz nua. Seguir‐se‐á a
plantação propriamente dita, havendo o cuidado de deixar a parte superior do torrão, no caso de
plantas envasadas, ou o colo das plantas, quando estas são de raiz nua, à superfície do terreno para
evitar problemas de asfixia radicular.
Após a abertura da cova de plantação, deverá proceder‐se à colocação dos tutores, em tripeça, sempre
que o porte das plantas o justifique. As árvores deverão ser atadas aos respectivos tutores, tendo‐se o
cuidado de proteger o sítio da ligadura com papel, serapilheira ou qualquer outro material apropriado
para evitar ferimentos.
Após a plantação, deverá abrir‐se uma pequena caleira para a 1ª rega, que deverá ser feita de imediato
após a plantação, para melhor compactação e aderência da terra à raiz da planta.
Deve evitar‐se a acumulação de grande quantidade de plantas no local de armazenamento, sendo
transportado apenas o número necessário para um dia de trabalho. Caso se verifique a impossibilidade
de plantar, as plantas deverão ser colocadas em locais abrigados, abacelando‐as e regando‐as.
2.4.8.2.

ARBUSTOS

Depois da plantação das árvores, deverá fazer‐se a marcação e abertura das covas de plantação para os
arbustos, havendo o cuidado de manter as posições relativas dos vários agrupamentos, não só entre si
como em relação às árvores.
Proceder‐se‐á à sua plantação, tomando os cuidados indicados para a plantação de árvores, de uma
forma genérica.
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2.4.9.

SEMENTEIRAS

2.4.9.1.

TÉCNICA DE SEMENTEIRA

As operações de sementeira ocorrerão depois de efectuadas as operações de plantação. A sementeira
será feita pelo método de hidrossementeira em duas aplicações, conforme descrito seguidamente:
1ª aplicação ‐ incluirá o espalhamento das sementes herbáceas nas quantidades preconizadas
nos lotes de sementeira propostos, do fixador, dos fertilizantes e correctivos já referidos, bem
como protector de semente ‐ palha, à razão de 75 g/m2. No caso de ser utilizada a técnica de
empalhamento tradicional, após a 1ª aplicação realizar‐se‐á a operação de empalhamento,
utilizando 400 g/m2 de palha e 150 g/m2 de emulsão betuminosa;
2ª aplicação ‐ far‐se‐á 4 a 6 semanas após a 1ª aplicação (quando as herbáceas tenham
atingido cerca de 10 cm de altura). Esta aplicação incluirá, para além das sementes arbustivas,
preconizadas nos respectivos lotes de sementeira, o fixador de solo à razão de 10 g/m2 e os
fertilizantes e correctivos anteriormente referidos. Será igualmente feito um reforço da
sementeira herbácea, abrangendo a totalidade do talude na ordem dos 10 g/m2, caso se
verifique um deficiente desenvolvimento na cobertura do mesmo.
Sempre que a sementeira seja executada por métodos tradicionais, devem as sementes ser agrupadas
em vários calibres e semeadas separadamente para melhor uniformidade de distribuição.

2.4.10. REDE DE REGA
2.4.10.1.

CONSIDERAÇÕES GERAIS

A rede de rega será instalada de acordo com o respectivo projecto, embora sujeita às correcções
necessárias, durante o desenvolvimento dos trabalhos, para melhor adaptação do projecto ao terreno.
A exacta localização das tubagens e estruturas existentes no sub‐solo, e não assinaladas no projecto,
deverá ser determinada pelo empreiteiro. Quaisquer danos que se verifiquem nessas tubagens ou
estruturas, devido ao trabalho, deverão ser convenientemente reparados à sua custa e sem demoras
que agravem o prejuízo verificado.
2.4.10.2.

PIQUETAGEM

O empreiteiro deverá identificar todos os locais de implantação de bocas de rega e mudanças de
direcção das tubagens, mediante a colocação de estacas nos pontos determinados, antes da abertura
das valas. A Fiscalização deve verificar todas as localizações e traçados, e dar a sua aprovação antes da
abertura de quaisquer valas.
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2.4.10.3.

ABERTURA DE VALAS

As valas poderão ser abertas manualmente ou mecanicamente, a uma profundidade mínima de 40 cm e
com uma largura de 30 cm. O seu leito deverá ser regular e isento de pedras.
2.4.10.4.

TUBAGEM

A tubagem e respectivos acessórios obedecerão ao projecto correspondente, no que respeita aos
diâmetros, à sua localização e às condições indicadas no capítulo “materiais para rega”.
A tubagem da rega por aspersão em polietileno de alta densidade (PEAD) deverá formar anéis fechados,
para permitir a distribuição uniforme da água pelo sector.
O interior dos tubos deverá ser conservado limpo de quaisquer detritos ou terra, e quando da
colocação, se efectuarem paragens. As pontas abertas dos tubos deverão ser tapadas com meios
apropriados.
Qualquer mudança de direcção, para a qual não exista acessório com ângulo correspondente, deverá
ser executada pela rotação de dois joelhos.
2.4.10.5.

ATRAVESSAMENTOS

Os atravessamentos das ruas serão executados em tubos em polietileno de alta densidade (PEAD), com
uma pressão nominal de 1,0 MPa e de diâmetros exteriores de 90 mm, a uma profundidade que evite a
sua ruptura.
2.4.10.6.

TAPAMENTO DE VALAS

Depois de colocada a tubagem, o tapamento das valas deverá ser feito com areia, isenta de pedras,
torrões, raízes e salitre, numa camada de 0,10 cm, de modo a envolver a tubagem até ao semi‐círculo
superior. Posteriormente, o tapamento será feito com terra, numa camada de 0,30 cm, que não incluirá
pedras com diâmetros superiores a 0,05 m, por duas camadas iguais, bem calcadas a pé ou maço, para
evitar posteriores abatimentos, sendo a camada inferior formada por terra retirada do fundo da vala e,
a superior, pela terra da superfície depois de crivada.
O tapamento das valas da rede de rega, só será executado após inspecção por parte da Fiscalização.
2.4.10.7.

CAIXAS PARA VÁLVULAS DE CONTROLO

Todas as válvulas de controlo e as válvulas manuais deverão ser protegidas por caixas adaptadas,
indicadas no capítulo “materiais para rega”.
Em todas as caixas, o fundo será revestido com brita, diâmetro 0,025 m, em camada de 0,10 m de altura
para drenagem.
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Nas caixas deverão constar os seguintes elementos: uma válvula de seccionamento ligada ao tubo da
rede principal de distribuição de águas, (se necessário um regulador de pressão), uma electroválvula, à
qual é ligado um solenóide de impulsos, accionado por uma caixa de comando TBOS da “Rain Bird”,
através de infravermelhos, permitindo abertura e o fecho dos anéis de rega.
O programador controla 2 estações em simultâneo, sendo a programação transmitida por
infravermelhos através de uma consola de programação.
2.4.10.8.

PROVA DE ENSAIO DA TUBAGEM

Todas as tubagens, antes de entrarem em serviço, e antes da colocação das bocas de rega, estando as
pontas tamponadas, serão submetidas a uma prova de ensaio, na presença da Fiscalização, para
detectar eventuais fugas porventura existentes. Esta prova consistirá no enchimento da tubagem, por
ligação à rede geral, e na observação de todos os acessórios de ligação, quando se verifique diminuição
da pressão registada pelo manómetro da bomba montada para o efeito, para verificação da sua
estanquicidade, à pressão da rede geral.
O sistema será sujeito a uma pressão de, pelo menos, uma vez e meia a pressão de funcionamento da
rede, e nunca inferior a 10 bar.
Todas as fugas de água, porventura existentes, serão corrigidas de imediato, só devendo ser feito o
tapamento das valas após novo ensaio, no qual não se verifiquem fugas.
Esta prova realiza‐se antes do tapamento da vala com as juntas a descoberto, travando‐se
suficientemente as canalizações e os acessórios para evitar o seu deslocamento sob o efeito da pressão
interna. No caso de canalizações enterradas, a sua sujeição pode ser feita por meio de aterro.

2.4.11. ÉPOCA DE REALIZAÇÃO DOS TRABALHOS
Os trabalhos de modelação e preparação do terreno e revestimento vegetal podem ser executados à
medida que a respectiva obra for avançando, independentemente da conclusão das obras relativas do
edificado.
As plantações de espécies arbóreas e arbustivas deverão iniciar‐se no início do Outono e deverão estar
concluídas até finais de Março, incluindo todas as retanchas necessárias.
As operações de sementeira e hidrossementeira serão efectuadas após as plantações de espécies
arbóreas e arbustivas, devendo ser efectuadas no Outono, logo no início das primeiras chuvas, ou na
Primavera.
O anteriormente exposto fica sujeito ao normal desenvolvimento da obra. Caso não se verifique, as
sementeiras deverão efectuar‐se de Setembro/Outubro até Dezembro, antes das primeiras chuvas, e as
plantações entre Novembro e Fevereiro (depois dos taludes fixados pelas herbáceas).
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As operações de plantação e sementeira deverão ser executadas logo após os trabalhos de modelação e
preparação do terreno, espalhamento da terra viva, de modo a reduzir os riscos de erosão do solo.

2.5. PERÍODO DE GARANTIA
Durante o período de garantia, o Adjudicatário deverá refazer, na época própria, as deficiências nas
sementeiras efectuadas e reparar as zonas que porventura foram erosionadas.
No final do período de garantia, as superfícies semeadas não deverão apresentar peladas com áreas
superiores a 1,0 m2. Se tal se verificar, o Adjudicatário deverá semear de novo essas parcelas na próxima
época de sementeira. Essa obrigação constará da nota final de recepção da obra.
Terminado o período de garantia, às plantações exigir‐se‐á um sucesso mínimo de 90%, devendo, em
caso contrário, proceder‐se às retanchas necessárias.
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3.

MAPA DE MEDIÇÕES
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Anexo XI
Património

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

Anexos

. Medidas de minimização
. Condições de visibilidade no local do projecto
. Reportagem fotográfica

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

Anexos

Medidas de Minimização. Conceitos

Acompanhamento
(arqueológico)

As áreas sujeitas a mobilização de solo, nomeadamente em consequência das operações de
preparação da obra, de montagem de estaleiros, de criação de áreas de depósito e
empréstimo de terras, da abertura de caminhos paralelos e de acesso às frentes de trabalho,
das desmatações, raspagens de solo, escavações e terraplanagens, deverão ter
acompanhamento de obra por arqueólogo para detecção de eventuais vestígios
arqueológicos e minimização dos impactes associados. Os resultados deste
acompanhamento podem determinar a adopção de medidas de minimização específicas
(registo, sondagens, escavações arqueológicas, etc). Os achados móveis efectuados no
decurso desta medida deverão ser colocados em depósito credenciado pelo organismo de
tutela do património cultural.
Todas as ocorrências registadas ou surgidas no âmbito das medidas de minimização devem
ser conservadas intactas no local original,

Conservação

As ocorrências imóveis identificadas no decurso deste estudo ou que sejam reconhecidas
durante o acompanhamento da obra devem, tanto quanto possível e em função do seu valor
patrimonial, ser conservadas (mesmo que de forma passiva) de tal forma que não se
degrade o seu estado de conservação actual, salvaguardando assim a possibilidade de
retomarem o seu lugar na paisagem após o período útil de utilização do projecto. Em
termos operacionais, e no decurso da obra, esta medida pode concretizar-se com a
delimitação e sinalização de áreas de protecção às ocorrências que se pretendam conservar.

Prospecção
(arqueológica)

As áreas funcionais da obra (estaleiros, depósitos de terras, áreas de empréstimo, outras
áreas) deverão ser prospectadas, antes do início da obra, no caso de se situarem fora das
zonas prospectadas no decurso deste EIA. Esta acção aplica-se igualmente a zonas
previamente prospectadas no âmbito do EIA, mas que devido ao coberto vegetal a
observação não foi conclusiva, esta deverá realizar-se após a desmatação.

Registo
(documental)

Esta acção consiste na representação gráfica e fotográfica e na elaboração de memória
descritiva das ocorrências de interesse patrimonial que possam ser destruídas em
consequência da execução do projecto ou sofrer danos decorrentes da realização da obra.

Sinalização

Nas proximidades da frente da obra deverão ser delimitadas com fita sinalizadora todas as
ocorrências de interesse patrimonial, passíveis de afectação, mesmo que indirecta, na fase
de construção (nomeadamente devido à circulação de máquinas, à instalação de áreas de
depósito ou outras). Pretende-se, desta forma, minorar ou evitar danos involuntários e
garantir a conservação dessas ocorrências.

Depósito

As peças móveis de interesse arqueológico ou patrimonial que forem detectadas na área do
projecto ou em locais afectos à obra deverão ser depositadas em local a designar pelo
Instituto Português de Arqueologia.
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Legenda
Condições de Visibilidade
Área A - VE= Elevada; VA=Elevada
Área B - VE= Elevada/Reduzida; VA=Elevada/Reduzida
Área C - VE= Reduzida/Nula; VA=Reduzida/Nula
Zona 1 - VE= Elevada/Reduzida; VA=Elevada/Nula
Zona 2 - VE= Nula; VA=Nula
Zona 3 - VE= Elevada; VA=Elevada
Zona 4 - VE= Elevada; VA=Elevada
Zona 5 - VE= Elevada/Nula; VA=Elevada/Nula
Zona 6 - VE= Reduzida/Nula; VA=Reduzida/Nula
Zona 7 - VE= Nula; VA=Nula
linha nova
postes LMT

0

Figura 2 - Caracterização das Condições de Visibilidade na área dos elementos de projecto. Esc. 1:5000 (Fonte Bing Aerial)
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Foto 1 – Zona 1. Área de terreno natural dedicado a agricultura

Foto 2 – Zona 1. Área de terreno natural dedicado a
agricultura. Outra vista

Foto 3 – Zona 1. Área de terreno natural dedicado a
agricultura. Outra vista
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Foto 4 – Zona 1. Área de terreno natural dedicado a
agricultura. Outra vista

Foto 5 – Zona 1. Área de terreno natural dedicado a
agricultura. Outra vista

Foto 6 – Zona 1. Área de terreno natural alagado
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Foto 7 – Zona 1. Área ajardinada

Foto 8 – Zona 2. Área de terreno intervencionado (tapete
betuminoso)

Foto 9 – Zona 2. Área de terreno intervencionado (tapete
betuminoso)
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Foto 10 – Zona 2. Área ajardinada

Foto 11 – Zona 3. Parque de madeiras

Foto 12 – Zona 3. Parque de madeiras (outra vista)
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Foto 13 – Zona 3. Parque de madeiras (outra vista)

Foto 14 – Zona 3. Área utilizada como estacionamento

Foto 15 – Zona 3. Área utilizada como estacionamento,
outra vista
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Foto 16 – Zona 3. Área não utilizada

Foto 17 – Zona 4. Parque de madeiras

Foto 18 – Zona 4. Área dedicada à agricultura, actualmente
com restolho
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Foto 19 – Zona 4. Parque de madeiras

Foto 20 – Zona 5. Parque de madeiras

Foto 21 – Zona 5. Área dedicada à agricultura, actualmente
com milho e vinha
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Foto 22 – Zona 6. Área prevista para zona verde

Foto 23 – Zona 6. Área prevista para zona verde

Foto 24 – Área A da AID da linha Aveiro – Avanca a 60 kV a
modificar

Estudo de Impacte Ambiental do Projecto Smooth – Anexo XI
XI-8.2

Foto 25 – Área B da AID da linha Aveiro – Avanca a 60 kV a
modificar

Foto 26 – Área B da AID da linha Aveiro – Avanca a 60 kV a
modificar

Foto 27 – Área B da AID da linha Aveiro – Avanca a 60 kV a
modificar
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Foto 28 – Área C da AID da linha Aveiro – Avanca a 60 kV a
modificar

Foto 29 – Área C da AID da linha Aveiro – Avanca a 60 kV a
modificar
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Anexo XII
Ordenamento do Território
Câmara Municipal de Aveiro (Certidão)
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Anexo XIII
Análise de Risco
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. Estudo preliminar dos perigos. Descrição das medidas e
meios de prevenção
. Descrição do modelo Chems-Plus e simulação de acidentes
com gás natural
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PORTUCEL SOPORCEL TISSUE

Estudo Preliminar dos Perigos. Descrição das Medidas e Meios de Prevenção

Desintegração e Armazenamento de Fardos de Pasta
Nº

Actividade/Tarefa/Equipamento

1

Armazenamento de pasta

2

Movimentação de fardos de pasta com empilhador

Descrição do Perigo

Identificação

Grupo

Medidas de Controlo

Risco

Consequências

Existência de material combustível
armazenado

Incêndio

Queimaduras
Intoxicação
Danos materiais

Agentes
químicos

Meios de combate a incêndio no local (sprinklers, extintores e mangueiras)

Movimentação de cargas com
empilhador

Colisão com pessoas ou
materiais
Queda de materiais

Lesões várias
Morte
Danos materiais

Locais de
trabalho

Condução de empilhadores feita por operadores com formação adequada
Zonas de circulação definidas e sinalizadas
Zonas de passagem pedonais definidas

Movimentação de fardos de pasta a
partir de camião

Colisão com pessoas ou
materiais
Queda de materiais

Lesões várias
Morte
Danos materiais

Locais de
trabalho

Condução de empilhadores feita por operadores com formação adequada
Zonas de circulação definidas e sinalizadas
Regras de armazenamento de materiais
Zonas de passagem de pessoas e operação das linhas, afastadas do
armazenamento de materiais
Zonas de passagem pedonais definidas

Abastecimento de fardos de pasta às linhas

Corte dos arames dos fardos nas
mesas de alimentação

Projecção das pontas dos
arames

Lesões no rosto e membros
superiores

Locais de
trabalho

Utilização de óculos de protecção
As linhas são automáticas e têm uma vedação que reduz a projecção
Utilização de tesoura pneumática que circula no mono-carril e vedação de protecção

5

Enrolador de arames nas linhas e na zona de
rejeitados

Remoção de arame do enrolador
com este em funcionamento

Projecção das pontas dos
arames no enrolamento

Lesões no rosto e membros
superiores

Locais de
trabalho

Utilização de óculos e luvas de protecção
A instalação terá várias botoneiras de paragem de emergência

6

Linha da desintegração

Transportadores de fardos de pasta

Queda de material

Danos materiais e pessoais

Locais de
trabalho

Sinalização
Barreiras de protecção nos transportadores
Sistemas de paragem de emergência (botoneiras e cordas de emergência)

7

Linha da desintegração

Transporte de fardos de pasta

Entalamentos

Lesões nos membros
superiores

Locais de
trabalho

Sinalização

8

Zona de carregamento e troca de baterias dos
empilhadores

Derrame de ácidos

Contacto com produtos
químicos corrosivos

Queimaduras
Intoxicação
Danos materiais

Agentes
químicos

Chuveiro lava-olhos
Piso inclinado com canalete
Instalação com guincho dedicado para mudança de baterias

9

Desintegradores

Trabalho em altura

Queda em altura

Lesões graves

Locais de
trabalho

Existência de guarda-corpos
Intervenção com recurso ao uso de escada de mão e arnês de segurança

10

Acesso ao interior das zonas de segurança das
linhas de desintegração

Equipamentos e transportadores
em operação

Entalamentos

Lesões graves

11

Lavagem do piso na zona dos pulpers e conduta de
efluente

Derrame de pasta e encravamento
das condutas de efluente

Queda por escorregamento

Lesões graves

3

Descarga de camião e armazenamento de fardos
de pasta

4

Equipamentos
Condicionamento de acessos, todos eles com encravamento que bloqueiam a
de trabalho operação dos equipamentos
Máquinas
Locais de
trabalho

Utilização de botas de borracha

1
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Desintegração e Armazenamento de Fardos de Pasta (cont.)
Nº

Actividade/Tarefa/Equipamento

Descrição do Perigo

Identificação

Grupo

Medidas de Controlo

Problemas gástricos, dorsolombares, cardíacos

Agentes
Físicos Vibrações

Anualmente será realizado estudo AQFB (Agentes físicos, químicos e biológicos) por
empresa acreditada para avaliação de parâmetros nos locais de trabalho

Risco

Consequências

Transmissão de vibrações

Exposição a vibrações

12

Vibrações

13

Geral

Equipamentos ruidosos

Exposição ao ruído

Cansaço psicológico
Perda de audição

Ruído

14

Geral

Condições térmicas no posto de
trabalho

Exposição a humidade e
temperatura inadequadas

Desconforto
Choque térmico

Locais de
trabalho

Anualmente será realizado estudo AQFB por empresa acreditada para avaliação de
parâmetros nos locais de trabalho

15

Geral

Condições de iluminação no posto
de trabalho

Exposição a uma iluminação
inadequada

Desconforto
Cansaço

Locais de
trabalho

Anualmente será realizado estudo AQFB por empresa acreditada para avaliação de
parâmetros nos locais de trabalho

16

Geral

Trabalho isolado

Doença súbita

Lesões diversas

Locais de
trabalho

O trabalho isolado será monitorizado - Procedimento

17

Geral

Humidade no pavimento
Derrame de óleo no pavimento

Queda por escorregamento

Lesões várias

Locais de
trabalho

Existência de material absorvente para a contenção de óleo derramado
Em caso de anomalia será feita a lavagem do pavimento

18

Geral

Qualidade do ar

Movimentação de
empilhadores - Desgaste de
pneus, fibra moída dos fardos
de pasta

Desconforto
Cansaço

Locais de
trabalho

Boa Manutenção, Uso de EPI's adequados

19

Geral

Factor comportamental

Acidentes pessoais a terceiros
e a equipamentos

Lesões várias
Danos materiais

Geral

Utilização de protectores auriculares

Os operadores terão formação adequada em segurança
Os operadores terão formação adequada para a função que irão desempenhar
Os operadores estarão integrados em equipas com supervisores
Existência de horários de trabalho adequados à função
Colaboradores serão acompanhados no âmbito da medicina no trabalho
Programa de Melhoria da Sustentabilidade de Segurança, com enfoque nos
comportamentos humanos

2
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Preparação e Refinação de Pasta
Nº

1

Actividade/Tarefa/Equipamento

Preparação de Pasta - Geral

Descrição do Perigo
Manuseamento de válvulas em posição elevada
e/ou de difícil acesso

Identificação
Risco

Consequências

Queda em altura

Lesões graves

Grupo

Medidas de Controlo

Locais de trabalho

Garantido acesso às válvulas, podendo ser necessário usar meio de elevação
móvel
Utilização de cinto de segurança
Escadas verticais de acesso com protecção de segurança
Utilização de arnês de segurança adequado
Existência de guarda-corpos
Garantir o fecho das aberturas antes de aceder ao topo

2

Preparação de Pasta - Geral

Subida ao topo de tanques, silos e tinões

Queda em altura

Lesões graves

Locais de trabalho

3

Preparação de Pasta - Geral

Equipamentos ruidosos

Exposição ao ruído

Cansaço
psicológico
Perda de audição

Ruído

4

Limpeza, abertura e inspecção de
equipamentos

Limpeza de equipamento em funcionamento,
abertura de cubas

Projecção de pasta
Entalamentos
Quedas

Lesões oculares
Queimaduras
Lesões várias

5

Inspecção aos equipamentos

Abertura dos equipamentos

Projecção de suspensão de pasta

Queimaduras
Lesões oculares

6

Depuração

Desentupimento de depuradores

Projecção de suspensão de pasta

Lesões várias

7

Armazenamento de pasta, fibra e águas
brancas

Drenagem de tanques e tinões com transbordo
para canaletes de efluente

Queda ao mesmo nível
Queda a diferente nível

Lesões graves

Locais de trabalho

Quando houver transbordo de efluentes não se removem as tampas dos
canaletes. Se tal for necessário, essa zona será sinalizada

8

Actividades no piso + 0 m

Movimentação simultânea de pessoas e meios
de movimentação

Colisão e atropelamento

Lesões graves

Locais de trabalho

Condução de empilhadores feita por operadores com formação adequada
Os empilhadores estarão equipados com pirilampo e sinal sonoro de marcha
atrás

9

Sala de Controlo

Presença de agentes químicos no ar

Exposição a agentes químicos

Problemas
respiratórios

Agentes químicos

Anualmente será realizado estudo AQFB por empresa acreditada para
avaliação de parâmetros nos locais de trabalho

10 Sala de Controlo

Presença de agentes biológicos no ar

Exposição a agentes biológicos

Infecções
Contaminações

Agentes biológicos

Anualmente será realizado estudo AQFB por empresa acreditada para
avaliação de parâmetros nos locais de trabalho

11 Sala de Controlo

Condições térmicas no posto de trabalho

Exposição a humidade e
temperatura inadequada

Desconforto
Choque térmico

Locais de trabalho

Anualmente será realizado estudo AQFB por empresa acreditada para
avaliação de parâmetros nos locais de trabalho

12 Sala de Controlo

Condições de iluminação no posto de trabalho

Exposição a uma iluminação
inadequada

Desconforto
Cansaço

Locais de trabalho

Anualmente será realizado estudo AQFB por empresa acreditada para
avaliação de parâmetros nos locais de trabalho

Abertura para inspecção e limpeza

Queda a diferentes níveis

Lesões graves

Locais de trabalho

Lavagem com recurso a mangueiras de pressão

Pasta e águas a temperaturas elevadas

Projecção de pasta e águas a
temperaturas elevadas

Queimaduras

Locais de trabalho

Utilização de óculos de protecção

13 Crivagem
14 Geral

Utilização obrigatória de protectores auriculares

Uso de viseira/óculos protectores
Equipamentos de Trabalho
Uso de luvas de protecção
- Máquinas
O operador deve ter cuidado na abertura das tampas
Locais de trabalho

Uso de viseira/óculos protectores

Desobstruir depuradores com dreno aberto
Equipamentos de Trabalho
Uso de viseira/óculos protectores
- Máquinas
A tarefa será desempenhada com o equipamento em segurança

3
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Preparação e Refinação de Pasta (cont.)
Nº

Actividade/Tarefa/Equipamento

15 Geral

Factor comportamental

Descrição do Perigo

Acidentes pessoais, a terceiros e a
equipamentos

Identificação
Risco

Lesões várias
Danos materiais

Consequências

Geral

Grupo

Medidas de Controlo

Os operadores terão formação adequada em segurança
Os operadores terão formação adequada para a função que desempenham
Os operadores estarão integrados em equipas com supervisores
Existência de horários de trabalho adequados à função
Colaboradores serão acompanhados no âmbito da medicina no trabalho
Programa de Melhoria da Sustentabilidade de Segurança, com enfoque nos comportamentos humanos

4
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Máquinas de Papel
Nº

Actividade/Tarefa/Equipamento

Descrição do Perigo

Identificação

Grupo

Medidas de Controlo

Lesões várias

Locais de trabalho

Em algumas zonas mais críticas existirá piso anti-derrapante e
será utilizado calçado adequado

Contacto com superfícies cortantes

Golpes
Cortes
Quedas ao mesmo nível

Lesões nas mãos

Equipamentos de
trabalho Máquinas

Utilizar luvas anti-corte
Dispensadores de raspas
Ferramentas de extracção de raspas
Procedimento de operação para substituição de raspas

Mudança de consumíveis em altura com
auxílio de garras (remoção mecânica ou
manual)

Queda em altura
Queda ao mesmo nível
Projecção da garra
Ruptura de cabos de aço e cordas dos
guinchos

Lesões Graves

Locais de trabalho Procedimento operativo para trabalho em segurança

Fonte de calor

Contacto com superfícies quentes

Queimaduras

Locais de trabalho

Fuga de vapor/condensados

Contacto com superfícies quentes
Explosão

Morte/Ferimentos Graves
Danos materiais

6

Zona Seca - Manutenção da instalação em situação
de paragem

Substituição/rebentamento das cordas

Quedas em altura
Choque com objectos
Queimaduras
Chicoteamento

Lesões várias

7

Zona Seca - Manutenção da instalação em situação
de paragem

Substituição das lâminas de selagem

Contacto com materiais cortantes

Cortes

Desencravamento do papel

Esmagamento
Arrastamento
Contacto com superfícies quentes

Queimaduras térmicas
Lesões graves

Realização de tarefas em ambiente com
temperatura elevada
Rebentamento das telas

Exposição a temperaturas elevadas
Queda de objectos

Desencravamento do papel

Entaladelas
Arrastamento
Quedas ao mesmo nível

Risco

Consequências

Intervenções/inspecções realizadas em
zonas com piso molhado, com água da
drenagem da teia e óleo

Escorregamento
Queda ao mesmo nível

Zona Húmida, Zona Seca e Enrolador - Substituição
ou limpeza de raspas

3

Mudança de vestimenta na zona húmida (mudança
de teias, feltros, correias e tapetes)

4

Secção Yankee; Prensa de sapata

5

Aquecimento da secção Yankee, por vapor da
caldeira

1

2

8

Zona Húmida - Intervenções/inspecções

Zona Seca - Intervenções durante quebras

9

Zona Seca - Intervenções/inspecções

10

Enrolador - Intervenções durante quebras

Acesso à instalação por operadores com formação específica na
operação da instalação

Locais de trabalho Procedimentos operativos para trabalhos em segurança

Locais de trabalho Formação dos operadores

Equipamentos de
trabalho Máquinas

Utilizar luvas anti-corte

A limpeza será efectuada recorrendo ao uso de ar comprimido e/ou
água. Alguns bocados de papel serão retirados manualmente
Locais de trabalho
incorrendo-se, assim, no risco de esmagamento e arrastamento
Existirão igualmente ferramentas para retirar os bocados de papel

Lesões Graves
Danos materiais
Obrigatoriedade de executar a actividade por duas pessoas, sendo
Locais de trabalho
que uma é o vigia
Desconforto térmico
Quebra da pressão arterial
Lesões várias

A limpeza será efectuada recorrendo ao uso de ar comprimido, o
Locais de trabalho papel será soprado na passadeira superior
Parte do óleo será canalizado. Existência de piso anti-derrapante

5
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Máquinas de Papel (cont.)
Nº

Actividade/Tarefa/Equipamento

Descrição do Perigo

Identificação

Grupo

Medidas de Controlo

Risco

Consequências

Elevação e movimentação de cargas

Queda de objectos

Danos Materiais
Lesões graves

Afastamento automático da bobina no
enrolador
Arranque do enrolador com presença de
pessoa no interior

Choque com objectos

Lesões várias

Locais de trabalho

Alimentação do papel ao pulper

Quedas ao mesmo nível
Arrastamento
Corte

Lesões várias

Locais de trabalho Procedimento operativo para trabalho em segurança

A ponte terá sinal luminoso e sonoro a assinalar o seu movimento
Proibido passar sob cargas suspensas
Locais de trabalho
As pontes rolantes serão manobradas por operadores com
formação específica

11

Utilização de pontes rolantes

12

Enrolador - Movimentação de bobinas

13

Enrolador

14

Movimentação do Cilindro Yankee

Movimentação

Colisão com pessoas

Lesões várias

Locais de trabalho Procedimento operativo para trabalho em segurança

15

Recolha de amostras no Enrolador

Utilização de X-ato
Circulação em piso desnivelado

Corte
Queda ao mesmo nível

Lesões várias

Locais de trabalho Uso de luvas de protecção

16

Geral

Ambiente térmico das instalações
(quente e húmido)

Exposição a temperatura e humidade.

Cansaço
Mau estar

17

Geral

Actividades desenvolvidas fora da sala
de controlo.

Exposição ao ruído

Perda de acuidade
auditiva

18

Geral

Existência de material combustível papel, pó de papel e papel com óleo

Incêndio

Danos Materiais

19

Geral

Actividades desenvolvidas no piso 0

Queda de objectos

Lesões várias

Locais de trabalho

Será obrigatório o
programadas/anuais

20

Geral

Zonas de difícil acesso
Sem acesso

Queda em altura

Lesões várias

Locais de trabalho

Análise e definição dos meios materiais convenientes para aceder
aos respectivos locais de trabalho de forma segura

21

Geral

Rebentamento das mangueiras
hidráulicas - óleos derramados

Incêndio
Projecção de óleo hidráulico a alta
temperatura (o óleo está sob pressão)

Queimaduras
Danos materiais

Agentes químicos

Existirão meios de combate a incêndio no local

22

Geral

Fuga de vapor/condensados

Exposição a gases e líquidos a altas
temperaturas

Queimaduras

23

Limpeza dos Equipamentos

Utilização de ar comprimido

Exposição a poeiras
Projecção de bocados de papel ou outras
partículas

Lesões ao nível dos olhos
e vias respiratórias

O afastamento será apenas efectuado após activação da fotocélula
de segurança do enrolador
O enrolador terá piso que detectará a presença de pessoas no
interior e impede arranque automático

Locais de trabalho Salas de controlo com ar condicionado
Ruído

Utilização de protectores auriculares

Quando houver quebras existirão alguns bocados de papel que
ficam nos rolos, que podem incendiar-se devido a fricções/atritos
Locais de trabalho
Limpeza periódica do papel que se acumula no pavimento
Existirá sistema de combate a incêndios
uso

de

capacete

em

paragens

Locais de trabalho Manutenção preventiva
Agentes químicos

Utilização de máscara de protecção de poeiras e óculos de
protecção

6
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Máquinas de Papel (cont.)
Nº

Actividade/Tarefa/Equipamento

Descrição do Perigo

Identificação
Risco

Consequências

Lavagem de tanques e tinões

Posição incorrecta
Escorregamento

Lesões musculoesqueléticas
Lesões várias

Grupo

Medidas de Controlo

Necessidade de entrar no interior; pisos desnivelados; operação
Locais de trabalho feita por 1 pessoa e vigia comum ao serviço de lavagem de
tanques e tinões

24

Limpeza dos Equipamentos

25

Sala de controlo

Presença de agentes químicos no ar

Exposição a agentes químicos

Problemas respiratórios

Agentes químicos

Anualmente será realizado estudo AQFB por empresa acreditada
para avaliação de parâmetros nos locais de trabalho

26

Sala de controlo

Presença de agentes biológicos no ar

Exposição a agentes biológicos

Infecções
Contaminações

Agentes
biológicos

Anualmente será realizado estudo AQFB por empresa acreditada
para avaliação de parâmetros nos locais de trabalho

27

Sala de controlo

Condições térmicas no posto de trabalho

Exposição a humidade e temperatura
inadequada

Desconforto
Choque térmico

Locais de trabalho

Anualmente será realizado estudo AQFB por empresa acreditada
para avaliação de parâmetros nos locais de trabalho

28

Sala de controlo

Condições de iluminação no posto de
trabalho

Exposição a uma iluminação inadequada

Desconforto
Cansaço

Locais de trabalho

Anualmente será realizado estudo AQFB por empresa acreditada
para avaliação de parâmetros nos locais de trabalho

29

Enrolador

Fontes radioactivas

Exposição a radiações ionizantes

Efeitos mutagénicos
Efeitos cancerígenos

Radiações
Ionizantes

Anualmente será realizado estudo AQFB por empresa acreditada
para avaliação de parâmetros nos locais de trabalho

Geral

Os operadores terão formação adequada em segurança
Os operadores terão formação adequada para a função que
desempenham
Os operadores estarão integrados em equipas com supervisores
Existirão horários de trabalho adequados à função
Colaboradores são acompanhados no âmbito da medicina no
trabalho
Programa de Melhoria da Sustentabilidade de Segurança, com
enfoque nos comportamentos humanos

30

Geral

Factor comportamental

Acidentes pessoais, a terceiros e a
equipamentos

Lesões várias
Danos materiais

7

PORTUCEL SOPORCEL TISSUE

Estudo Preliminar dos Perigos. Descrição das Medidas e Meios de Prevenção

Caldeira, Diesel de Emergência, Rede de Gás Natural
Nº

Actividade/Tarefa/Equipamento

Descrição do Perigo

Identificação
Risco

Consequências

Grupo

1

Geral

Fugas/derrames de hidrocarbonetos

Escorregamento

Lesões ligeiras

Locais de
Trabalho

2

Geral

Equipamentos ruidosos

Exposição ao ruído

Cansaço psicológico
Perda de audição

Ruído

3

Operação de equipamentos/válvulas

Vapor sob pressão/água quente sob pressão

Fugas/Projecção de vapor ou de
água quente

Queimaduras

4

Operação de equipamentos/válvulas

Intervenção em equipamentos/válvulas em
altura

Queda em altura

Lesões várias

Locais de
Trabalho

Manuseamento de produtos químicos

Fugas/projecção de produtos
químicos

Queimaduras
Irritação

Agentes
Químicos

5

Utilização/armazenamento de produtos químicos

6

Rede de gás natural/PRM

Formação de atmosferas potencialmente
explosivas (Gás natural)

Explosão
Incêndio

7

Sala de baterias

Formação de atmosferas potencialmente
explosivas (Hidrogénio)

Explosão
Incêndio

8

Sistema de Arrefecimento

Água contaminada com Legionella

Exposição a gotículas de água
contaminadas com Legionella

9

Diesel de emergência

Fuga de gasóleo/curto-circuito

10 Circuito de água/vapor

Intoxicação
Queimaduras
Morte
Intoxicação
Queimaduras
Morte

Medidas de Controlo
Epi's - botas com sola de borracha
Limpeza regular de derrames/fugas
Sinalização temporária de segurança
Bacias de contenção
Epi's - protectores auriculares
Sinalização - utilização de protectores auriculares
Medição periódica do nível de ruído

Equipamentos Uso de equipamento de protecção individual - Capacete,
de trabalho - viseira, luvas, botas
Máquinas
O processo é controlado

Atmosferas
Explosivas

Os equipamentos terão guarda-corpos e as escadas de mão
fixas também
Uso de equipamento de protecção individual - capacete,
viseira, luvas, botas
Existirá chuveiro de emergência
Fichas de Segurança no local
Controlo do processo
Inspecções periódicas
Manutenção programada

Atmosferas
Explosivas

Existirá um sistema de extracção de ar da sala de baterias
Existirá detecção de incêndios, botoneira de alarme e
extintores

Legionelose

Agentes
biológicos

Serão realizadas análises microbiológicas periódicas à água
Utilização de biocidas para controlo microbiológico

Incêndio

Intoxicação
Queimaduras
Morte

Locais de
Trabalho

Extinção automática de incêndio, extintores e botoneira de
alarme

Superfícies quentes

Contacto com superfícies quentes

Queimadores

Locais de
Trabalho

Utilização de luvas e fato de trabalho

11 Chaminé

Trabalho em altura

Queda em altura

Lesões diversas
Morte

Equipamentos
Existirão patamares de descanso
de Trabalho As escadas terão quebra-costas
Máquinas

12 Caldeira

Equipamento sob pressão

Explosão
Incêndio/Morte

Danos materiais
Lesões diversas

Controlo do processo
Equipamentos
Ensaio hidráulico à caldeira
sob pressão
Manutenção programada/Licenciamento

8
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Aditivos Químicos
Nº

1

2

3

Actividade/Tarefa/Equipamento

Lavagem das instalações

Bombagem de biocidas

Armazenamento de produtos químicos

4

Descarga de produtos químicos

5

Preparação de aditivos

Descrição do Perigo
Movimentação de pessoas em período de
lavagem de zonas de produtos químicos

Fuga/derrame de produtos químicos perigosos
com libertação de vapores

Existência de contentores de produtos químicos

Identificação
Risco

Consequências

Escorregamento
Queda ao mesmo nível

Lesões várias

Contacto/Inalação de produtos
perigosos

Contacto com produtos
perigosos

Irritação das vias respiratórias,
cutâneas e oculares

Queimadura química

Grupo

Medidas de Controlo

As instalações serão limpas antes de serem molhadas
Locais de trabalho Pisos pintados com tinta anti-derrapante
Só pessoal autorizado poderá estar nestas áreas

Agentes químicos

Existirão fichas de segurança resumo junto aos produtos
químicos perigosos
Salas com ventilação
Bacias de contenção individuais para produtos incompatíveis
Utilização obrigatória de luvas, óculos ou viseira de protecção

Agentes químicos

Bacias de contenção para produtos químicos
Chuveiros lava-olhos
Armazenamento de produtos químicos em áreas especificadas e
identificadas
Utilização obrigatória de luvas, óculos ou viseira de protecção

Descarga de produto químico para tanque
incorrecto (incompatibilidade de produtos
químicos)

Reacção violenta por
incompatibilidade de produtos

Queimaduras
Irritação nos olhos e pele

Agentes químicos

Bocas de descarga identificadas
As mangueiras de produtos químicos incompatíveis estarão
afastadas
Existirão dois níveis de segurança para garantir a descarga:
autorização no DCS; accionamento efectuado pelo operador no
painel local e apenas possível para a bomba que foi autorizada
no DCS

Movimentação/elevação de big-bags e
contentores de 1000L

Queda de objectos

Lesões

Locais de trabalho

Utilização de mono-carril, guinchos e empilhadores
Para a sua utilização, os operadores terão formação adequada

A condução de empilhadores será efectuada por operadores com
formação adequada
Locais de trabalho Empilhadores com controlo de velocidade
Existirão espelhos que permitem melhor visibilidade aos
condutores

6

Movimentação de aditivos com empilhador

Movimentação de cargas, com empilhador

Colisão com pessoas ou
materiais

Lesões ou danos materiais

7

Lavagem com espuma (produto corrosivo)

Contacto com produto corrosivo

Queimaduras
Inalação de vapores

Lesões várias

Agentes químicos

Utilização de EPI's adequados - Fato de trabalho, luvas em nitrilo,
máscara respiratória tipo P2, óculos/viseira

8

Geral

Projecção de vapor/condensado

Contacto com substâncias
quentes

Queimaduras térmicas

Locais de trabalho

Manutenção periódica
Isolamento das linhas de vapor/condensado

9

Geral

Condições térmicas no posto de trabalho

Exposição a humidade e
temperatura inadequada

Desconforto
Choque térmico

Locais de trabalho

Os operadores terão vestuário adequado às condições térmicas
nos vários locais, interiores e exteriores

10

Geral

Movimentação de pessoas junto a superfícies
quentes

Contacto com superfícies
quentes

Queimadura térmica

Locais de trabalho Os equipamentos terão isolamento térmico

9

PORTUCEL SOPORCEL TISSUE

Estudo Preliminar dos Perigos. Descrição das Medidas e Meios de Prevenção

Aditivos Químicos (cont.)
Nº

Actividade/Tarefa/Equipamento

Descrição do Perigo

Identificação
Risco

Consequências

Grupo

Medidas de Controlo
Tanques e tubagens identificados
Existirão bacias de contenção para produtos perigosos

11

Geral

Fugas/derrames de produtos

Contacto com produtos
perigosos

Queimaduras químicas

Agentes químicos

12

Geral

Equipamentos ruidosos

Exposição ao ruído

Cansaço psicológico
Perda de audição

Ruído

13

Geral

Presença de agentes químicos no ar

Exposição a agentes químicos

Problemas oculares e
respiratórios

Agentes químicos

Ventilação natural e forçada

14

Geral

Movimentação de pessoas em áreas com pouco
espaço

Choque contra
objectos/equipamentos

Lesões várias

Locais de trabalho

Em áreas com pouco espaço para movimentação de pessoas, os
operadores deverão ter a sua atenção redobrada

Geral

Os operadores terão formação adequada em segurança
Os operadores terão formação adequada para a função que
desempenham
Os operadores estarão integrados em equipas com supervisores
Existirão horários de trabalho adequados à função
Os colaboradores serão acompanhados no âmbito da medicina
no trabalho
Programa de Melhoria da Sustentabilidade de Segurança, com
enfoque nos comportamentos humanos

15

Geral

Factor comportamental

Acidentes pessoais, a terceiros
e a equipamentos

Lesões várias
Danos materiais

Utilização de protecção auditiva

10
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Transformação – Acabamento
Nº

Actividade/Tarefa/Equipamento

Descrição do Perigo

Identificação

Grupo

Medidas de Controlo

Risco

Consequências

Desencravamento

Entalamento

Lesões nas mãos e pés

Locais de
Trabalho

Existirá sinalização de segurança que alerta para o perigo

Encaminhamento de papel com necessidade
de sobre esforço

Queda a diferentes níveis

Lesões várias

Locais de
Trabalho

Procedimento operativo

1

Condução/operação de máquina

2

Encaminhamento de papel - Backstand

3

Condução/operação de máquina

Elementos rotativos sem protecção

Entalamento
Arrastamento

Lesões várias

Locais de
Trabalho

Os operadores estarão sensibilizados para a questão em causa

4

Condução/operação de máquina

Acesso inadequado à zona interior da
máquina, para a mudança de correias

Entalamento
Arrastamento

Lesões várias

Locais de
Trabalho

Os operadores estarão sensibilizados para a questão em causa

5

Encaminhamento de Papel - Corte Longitudinal

Encaminhamento do papel na zona de cortes

Contacto com superfícies altamente
cortantes

Lesões nas mãos

Equipamentos de
Trabalho Máquinas

O encaminhamento do papel será efectuado com velocidade reduzida
Serão utilizadas luvas anti-corte
Os operadores estarão sensibilizados para esta situação

6

Substituição de lâminas/Desencravamento da
apara

Lâminas de corte longitudinal e transversal

Contacto com material de corte

Corte

Equipamentos de
Trabalho Máquinas

Utilização de luvas de protecção

7

Embaladora de resmas

Desencravar/retirar resmas com necessidade
de entrar em zona de interesse dos
equipamentos

Entalamentos

Lesões graves

Equipamentos de
Trabalho Máquinas

Procedimento operativo

8

Embaladora de resmas - Colocação do veio na
bobina de plástico de embalagem

Manuseamento da bobina/veio

Sobre-esforços
Posições incorrectas

Lesões musculoesqueléticas

Movimentação
manual de cargas

Os operadores terão formação sobre as boas práticas de manuseamento
manual de cargas (boas posturas) e recomendações de Ergonomia

9

Encaixotadoras

Desencravamento da encaixotadora, com
dificuldade no acesso

Choque da cabeça e ombro com
componentes da máquina.

Lesões ligeiras

Equipamentos de
Trabalho Máquinas

Os operadores estarão sensibilizados para a operação em causa

Manuseamento de equipamento a altas
temperaturas

Contacto com colas quentes

Queimaduras

Locais de
Trabalho

Existirá sinalização que alerta para a elevada temperatura e para a
obrigatoriedade de utilizar luvas e óculos

11 Paletizador

Armazenamento de paletes em altura sem
protecção

Queda da pilha de paletes

Lesões ligeiras

Locais de
Trabalho

A zona de armazenamento terá protecção
Existirá zona demarcada para as paletes em espera

12 Paletizadores - Interface com AGV´s/Empilhadores

Falha no sistema de comunicação entre o
AGV e o transportador de saída

Queda da palete

Esmagamento
Danos Materiais

Locais de
Trabalho

Os operadores estarão sensibilizados para a situação em causa

13 Paletizadores - Ajustes dos interlayers

Limpeza do magazine dos interlayer's

Queda da plataforma dos interlayer's

Esmagamento
Danos Materiais

Locais de
Trabalho

A porta só abrirá quando o elevador está em baixo
Para executar a limpeza com o elevador em cima, este tem que ser travado
manualmente e, só após essa acção, se pode abrir a porta

14 Paletizadores - Ajustes dos interlayers

Ajuste das escovas dos interlayer's

Queda em altura

Lesões Várias

Locais de
Trabalho

Utilização de plataforma elevatória

Arranque automático dos transportadores de
quebras

Arrastamento
Entalamento

Lesões Várias

Locais de
Trabalho

Sinal sonoro e sinal luminoso para o arranque em automático

10 Equipamento de colagem

15 Transportadores de quebras

11

PORTUCEL SOPORCEL TISSUE

16 Transportadores de quebras

Estudo Preliminar dos Perigos. Descrição das Medidas e Meios de Prevenção

Necessidade de paragem de emergência dos
transportadores de quebras

Arrastamento
Entalamento

Lesões Várias

Equipamentos de
Trabalho Máquinas

Cordão de emergência que, quando accionado, pára os transportadores

Transformação – Acabamento (cont.)
Nº

Actividade/Tarefa/Equipamento

Descrição do Perigo

Identificação
Risco

Consequências

Grupo

Medidas de Controlo

17 Transportadores de quebras

Possibilidade de operar os transportadores
sem visualização

Arrastamento
Entalamento

Lesões Várias

Equipamentos de
Trabalho Máquinas

18 Sistema de vácuo

Desencravamento de aparas acima do tecto

Queda em altura

Fracturas
Morte

Locais de
Trabalho

Plataformas de trabalho para acesso

19 Sistema de vácuo

Desencravamento de aparas em altura abaixo
do tecto falso

Queda em altura

Fracturas
Lesões graves

Locais de
Trabalho

Existirão plataformas
desencravamento

Formação de atmosferas potencialmente
explosivas

Explosão

Danos materiais
Lesões diversas

Atmosferas
explosivas

Utilização de solventes para limpeza/lavagem
de componentes das máquinas

Contacto com produtos químicos
perigosos

Intoxicação/Problemas
respiratórios

Agentes Químicos

Aspiração/sistema de vácuo

Exposição a poeiras de papel

Danos oculares e
respiratórios

23 Intervenção em equipamentos

Substituição de correias

Contacto com elementos quentes

Queimadura térmica

Equipamentos de
Trabalho Máquinas

Utilização de luvas de protecção

24 Intervenção em equipamentos

Equipamentos de arranque automático/remoto

Entalamento
Esmagamento
Arrastamento

Lesões diversas

Equipamentos de
Trabalho Máquinas

Consignação/desconsignação dos equipamentos
Sensibilização dos operadores

25 Intervenção em equipamentos

Intervenção nos transportadores aéreos
(trabalho em altura)

Queda em altura

Lesões várias

Locais de
Trabalho

26 Troca manual de baterias

Carregamento de baterias eléctricas dos
AGV´s manualmente

Sobre-esforços
Posições incorrectas

Lesões musculoesqueléticas

Cargas em suspensão

Queda de objectos

Esmagamento
Morte
Danos Materiais

Locais de
Trabalho

Chama do maçarico

Contacto com superfícies
quentes/chama

Queimaduras

Equipamentos de
trabalho Máquinas

Actividades desenvolvidas na zona das
máquinas

Exposição ao ruído e vibrações

Perda de acuidade
auditiva

Ruído

20 Sucção de poeiras do corte de papel
21 Limpeza de equipamentos

22 Limpeza de equipamentos

27 Manuseamento da ponte rolante

28

Utilização de maçarico para desentupir os bicos
da cola

29 Geral

Existirá comando manual junto dos transportadores

elevatórias

para

auxiliar

a

operação

de

"Manual de Protecção contra Explosões" ATEX.
A zona estará sinalizada com sinalética específica
Utilização de óculos, máscaras e luvas de protecção química, de acordo
com o produto químico em causa

Utilização de óculos e máscara
Existirão disponíveis no local aspiradores para limpeza da instalação
Agentes Químicos
Existirá sistema de aspiração de poeiras do papel para remover pequenas
partículas soltas na superfície do papel

Utilização de plataforma elevatória

Movimentação
Esta troca só será feita manualmente se o AGV não conseguir chegar a
Manual de Cargas tempo à sala de baterias
Operação efectuada por operadores certificados
As pontes estarão munidas de sinal sonoro e luminoso
Utilizar o maçarico em local sem material combustível e sem pessoas nas
imediações da operação
Utilização de luvas de protecção
Utilização de protecção auditiva

12
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30 Geral

Movimentação de cargas manuais

Sobre-esforço
Posições incorrectas

Lesões musculoesqueléticas

31 Geral

Zonas de difícil acesso
Sem acesso

Queda em altura

Lesões várias

Movimentação
Os operadores terão formação sobre as boas práticas de manuseamento
Manual de Cargas manual de cargas (boas posturas) e recomendações de Ergonomia
Locais de trabalho

Análise e definição dos meios materiais convenientes para aceder ao
respectivo local de trabalho de forma segura

Transformação – Acabamento (cont.)
Nº

Actividade/Tarefa/Equipamento

Descrição do Perigo

Identificação
Risco

32 Geral

Circulação simultânea de pessoas, AGV´s,
empilhadores e porta-paletes/bobinas

Atropelamento
Colisão com equipamentos
Colisão entre AGV´s,
empilhadores e portapaletes/bobinas

33 Geral

Factor comportamental

Acidentes pessoais, a terceiros e
a equipamentos

Consequências

Grupo

Medidas de Controlo

Lesões graves

Locais de Trabalho

Os manobradores dos empilhadores terão formação adequada para a
função
Os AGV´s possuirão um scanner frontal a 30 cm e sensores laterais e
traseiros
As pessoas que circulam nesta área têm de ter a máxima atenção à
circulação de máquinas

Lesões várias
Danos materiais

Geral

Os operadores terão formação adequada em segurança
Os operadores terão formação adequada para a função que
desempenharem

13
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Armazém Automático de Produto Acabado
Nº

Actividade/Tarefa/Equipamento

1

Movimentação de pessoas

2

Intervenção/reparação de stockadores
Remoção de paletes partidas/encravadas

3

Movimentação automática de paletes

4

Armazenamento de paletes

5

Movimentação automática de paletes

6

Verificação física de stock

7

Gestão de movimentos

8

Transelevadores - Armazenamento de paletes

9

Transelevadores - Desencravamento de paletes

10 Transelevadores - Armazenamento de paletes

11 RGV's - Desencravamento de paletes

12 RGV's - Movimentação de paletes

Descrição do Perigo

Identificação

Grupo

Medidas de Controlo

Risco

Consequências

Espaçamento entre os tapetes
transportadores

Queda a diferentes níveis

Lesões diversas

Locais de Trabalho

Local de acesso a pessoas autorizadas

Utilização do stockador como elevador
de pessoas

Queda em altura

Lesões diversas/morte

Equipamentos de
Trabalho - Máquinas

Será utilizado arnês e cabo de segurança
Controlo do stockador pelo operador
Coordenação do trabalho via rádio

Movimentação sobre as
prateleiras/paletes do armazém

Queda em altura
Queda de objectos

Lesões diversas/morte

Equipamentos de
Trabalho - Máquinas

Procedimento

Material combustível

Incêndio

Danos materiais

Segurança contra
Incêndios

Equipamento de arranque automático

Entaladela
Esmagamento

Lesões diversas

Equipamentos de
Trabalho - Máquinas

Estarão sinalizadas e delimitadas as zonas de perigo de todos os
equipamentos

Transporte de operadores no
transelevador, fora da cabine

Queda em altura
Choque com objectos
Esmagamento

Lesões várias

Locais de Trabalho

Esta operação será feita muito esporadicamente
Existirá linha de vida para permitir a presença de pessoas na zona dos carros
dos transelevadores

Gestão de todos os movimentos do
armazém sem acesso visual ao
mesmo

Electrocussão
Esmagamento
Atropelamento

Lesões várias

Material combustível

Incêndio

Danos materiais

Proibição de fumar/foguear fora das zonas de fumo
Sistema de detecção e extinção de incêndio por sprinklers

Equipamentos de trabalho O sistema de comandos encontra-se no exterior do armazém sem acesso
- Máquinas
visual ao mesmo. Implantação de sistema CCTV
Segurança contra
Incêndios

Proibição de fumar/foguear fora das zonas de fumo
Sistema de detecção de incêndio; RIA e extintores

Desencravamento/
Alinhamento das paletes

Queda em altura, Choque
com objectos,
Esmagamento

Lesões várias

Os operadores colocam o equipamento em "manual" para não haver
movimentação do transelevador e procedem ao alinhamento/desencravamento
das paletes
Equipamentos de trabalho
Na eventualidade das paletes caírem, a operação de desencravamento é
- Máquinas
realizada por vários colaboradores, havendo necessidade de parar todo o
sistema; devido à configuração do local, o risco de queda em altura é elevado
Existirão plataformas e protecções para acesso a todos os transelevadores

Posicionamento incorrecto das paletes
na estantaria

Queda das paletes
Choque entre objectos

Danos Materiais

Equipamentos de trabalho Existirão várias fotocélulas para minimizar a possibilidade de mau
- Máquinas
posicionamento das paletes.

Desencravamento/
Alinhamento das paletes

Entalamento
Choque com objectos
Esmagamento

Lesões várias

Os operadores colocam o equipamento em "manual" para não haver
Equipamentos de trabalho
movimentação do RGV e procedem ao alinhamento/desencravamento das
- Máquinas
paletes

Correcção nos ciclos de entrada e
saída das paletes

Choque com objectos
Queda de paletes

Lesões graves

O RGV será colocado em manual, utilizando-se os comandos manuais do
RGV. Este controlo só permite movimentar o elevador na posição horizontal,
evitando-se o atropelamento; o alinhamento das paletes nos tapetes é feito
através dos comandos manuais

Locais de Trabalho

14
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Armazém Automático de Produto Acabado (cont.)
Nº

Actividade/Tarefa/Equipamento

Descrição do Perigo

Identificação
Risco

Consequências

Grupo

Medidas de Controlo

13 RGV's - Movimentação de paletes

Posicionamento incorrecto das paletes
nos tapetes

Queda dos tapetes
Choque entre objectos

Danos Materiais

14 Manutenção dos RGV´s

Movimentação do RGV para a zona de
manutenção

Queda do RGV
Entalamento

Lesões várias

15 Descensor - Movimentação de paletes

Posicionamento incorrecto das paletes
nos tapetes

Queda das paletes,
Choque entre objectos

Danos Materiais

Equipamentos de trabalho Existirão várias fotocélulas para minimizar a possibilidade de mau
- Máquinas
posicionamento das paletes

Queda do ascensor

Esmagamento

Lesões várias
Morte

Equipamentos de trabalho Os operadores devem aceder ao Shuttle Car pelo lado do ascensor que se
- Máquinas
encontra à Cota 0

17 Avarias de saída de material

Circulação de pessoas em cima de
rolos transportadores

Queda em altura

Fracturas
Morte

Locais de Trabalho

Por norma, o transelevador será posicionado ao nível dos tapetes
transportadores; procedimento específico de realização de tarefa

18 Linhas de entrada no APW

Manutenção das linhas

Sobre-esforços
Posições incorrectas

Lesões musculoesqueléticas

Locais de Trabalho

Os operadores terão formação sobre as boas práticas e recomendações de
Ergonomia

16

Correcção de erros do sistema na zona do Shuttle Car
de saída

19 Geral

Factor comportamental

Acidentes pessoais,
a terceiros e a
equipamentos

Lesões várias
Danos materiais

Equipamentos de trabalho Existirão várias fotocélulas para minimizar a possibilidade de mau
- Máquinas
posicionamento das paletes
Locais de Trabalho

Geral

Garantir que os acessórios de elevação/movimentação se encontram em
bom estado de conservação
Utilização de luvas de protecção

Os operadores terão formação adequada em segurança
Os operadores terão formação adequada para a função que desempenham
Os operadores estãrao integrados em equipas com supervisores
Existirão horários de trabalho adequados à função
Os colaboradores serão acompanhados no âmbito da medicina no trabalho

15
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Manutenção e Oficinas
Nº

1

Actividade/Tarefa/Equipamento

Geral

Descrição do Perigo

Identificação

Grupo

Medidas de Controlo

Risco

Consequências

Armazenamento e movimentação de
grandes quantidades de material em
situação de paragem

Tropeçamento
Queda ao mesmo nível

Lesões várias

Locais de trabalho

Procedimentos para trabalho específico em segurança

Teste hidráulico de cilindros

Projecção de óleo ou ar
Chicoteamento pelo veio do
cilindro, por aumento brusco de
pressão

Lesões várias

Equipamentos de
trabalho - Máquinas

Garantir o fluxo de óleo às câmaras do cilindro de uma forma
gradual

Montagem e desmontagem de
andaimes

Posições incorrectas
Sobre-esforços

Lesões musculo-esqueléticas

Movimentação
manual de cargas

Movimentação manual de cargas, dificultada pela disponibilidade
dos espaços

2

Manutenção

3

Disponibilização de acessos para intervenções

4

Trabalhos em altura

Execução de trabalhos em andaimes

Queda em altura
Queda de objectos

Lesões graves
Morte

Locais de trabalho

Existirá inspecção e aprovação de andaimes
Utilização de arnês de segurança

5

Trabalhos em altura

Execução de tarefas em plataformas/
estruturas fixas elevadas

Queda em altura
Queda de objectos

Lesões graves
Morte

Locais de trabalho

Em inspecções realizadas em altura será usado arnês

6

Manutenção da instalação/equipamento em paragem

Intervenções em equipamentos com
elementos rotativos (bombas, motores,
redutores)

Entalamento
Arrastamento

Lesões diversas

Equipamentos de
trabalho - Máquinas

Consignação/desconsignação de equipamentos (elementos
rotativos)

7

Manutenção da instalação/equipamento em paragem

Intervenção em equipamentos estáticos Contacto com produtos químicos
(válvulas, tubagens, bombas, flanges)
Inalação de gases

Intoxicação
Irritação de olhos e vias
respiratórias

Agentes Químicos

Consignação e desconsignação de equipamentos
Abertura lenta dos equipamentos

8

Manutenção da instalação/equipamento em paragem

Intervenções em espaços confinados
(tanques, tinões, torres, condutas)

Exposição a atmosferas
perigosas

Intoxicação
Morte

Agentes Químicos

Drenagem, lavagem e exaustão dos equipamentos. Consignação
e desconsignação de equipamentos. Cumprimento das regras
definidas para trabalhos em espaços confinados

9

Manutenção da instalação/equipamento em paragem

Intervenções em equipamentos com
fontes radioactivas

Exposição a radiações
ionizantes

Alterações mutagénicas

Radiações Ionizantes

Obrigatoriedade de desligar (fechar) estas fontes antes de
qualquer intervenção

Exposição às condições físicas
da linha
Rebentamento
Fuga

Lesões graves

Equipamentos sob
pressão

Utilização de EPI's adequados (viseira e fato)

10

Manutenção da instalação/equipamento em funcionamento

Intervenção em equipamentos sob
pressão

11

Intervenções junto de equipamentos em carga, flangeados

Rebentamento de linhas, juntas das
flanges (de válvulas, transmissores ou
bombas).

Contacto com produtos químicos
perigosos

Lesões várias
Danos materiais

Agentes Químicos

Utilização de EPI's adequados (viseira e fato)

12

Inspecção da Instalação

Inspecções em equipamentos com
elementos rotativos (bombas, motores,
redutores)

Entalamento
Arrastamento

Lesões diversas

Equipamentos de
trabalho - Máquinas

Utilização de EPI's adequados (viseira e fato)

13

Radiografia Industrial

Utilização de equipamento radiológico

Exposição a radiações gama

Alterações mutagénicas

Radiações Ionizantes

Cumprimento das medidas definidas para trabalhos com fontes
radioactivas
16
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Manutenção e Oficinas (cont.)
Nº

Actividade/Tarefa/Equipamento

Descrição do Perigo

Identificação

Grupo

Risco

Consequências

Intervenções em queimadores de gás

Explosão
Incêndio

Lesões graves
Morte
Danos materiais

Atmosferas
Explosivas

Medidas de Controlo

14

Manutenção da instalação/equipamento

15

Manutenção da instalação/equipamento em paragem

Intervenções em postos de
transformação

Electrização

Queimaduras
Danos cardíacos
Morte

Riscos Eléctricos

Garantidas ligações à terra
Corte de energia
Qualificação de fornecedores de serviços

16

Manutenção da instalação/equipamento em paragem

Intervenções em quadros eléctricos

Electrização

Queimaduras
Danos cardíacos
Morte

Riscos Eléctricos

Nas intervenções nos barramentos será feita a consignação do
transformador; nas intervenções nas gavetas será feita a sua
consignação e remoção

17

Substituição de isolamento de tanques, tinões, tubagens
e condutas

Manuseamento dos componentes do
isolamento (peças metálicas e lã
mineral)

Exposição a poeiras de material
isolante

Irritação das vias respiratórias, da
pele e ocular

Agentes Químicos

Utilização de EPI's adequados

18

Inspecção e limpeza das esteiras de cabos eléctricos

Deterioração dos cabos por exposição
às condições atmosféricas/processo

Electrização por contacto com
fios descarnados

Queimaduras
Danos cardíacos
Morte

Riscos Eléctricos

A maior parte das esteiras de cabos estarão no interior de
edifícios

19

Inspecção e limpeza das esteiras de cabos eléctricos

Acumulação de materiais na esteira de
cabos eléctricos

Incêndio

Queimaduras
Morte
Danos materiais

Agentes Químicos

A maior parte das esteiras de cabos estarão no interior de
edifícios

20

Intervenção/ instalação de redes enterradas

Perfuração de solos, abertura de poços
ou valas

Desprendimento de terras
Interferência com outras redes
enterradas no local

Soterramento
Paragem das instalações

Estaleiros

Execução de trabalhos de corte e
soldadura

Exposição a fumos e
gases da soldadura
Exposição a radiação U.V

Intoxicação
Irritação de olhos e vias
respiratórias
Danos oculares

Agentes Químicos

Realização de operações de corte ou
soldadura em atmosferas perigosas

Incêndio
Explosão

Queimaduras
Morte
Danos materiais

Atmosferas
Explosivas

Recolha da chama

Explosão

Queimaduras
Morte
Danos materiais

Agentes Químicos

21

Trabalhos de corte e soldadura

22

Trabalhos com fogos nus

23

Soldadura oxi-acetileno

Consignação/desconsignação de equipamentos

Existirão regras de entivação
Serão consultados os desenhos da área
Utilização de EPI's
Execução do trabalho em zonas ventiladas ou colocar extracção
forçada
Dentro da oficina existirá extracção forçada e cortinas de
soldadura
Autorizações de fogo
Sistema de autorizações de fogo
As garrafas serão instaladas sobre um carro de transporte, na
vertical
Existirão válvulas anti-retorno

17
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Manutenção e Oficinas (cont.)
Nº

Actividade/Tarefa/Equipamento

Descrição do Perigo

Identificação
Risco

Consequências

Grupo

Medidas de Controlo

24

Manutenção de unidades de ventilação

Diferencial de pressão entre as salas e
o exterior

Entaladela
Esmagamento

Lesões várias

Equipamentos de
trabalho - Máquinas

Utilização de dispositivos que impedem a porta de trancar

25

Manutenção de transelevadores, guinchos e pontes
rolantes

Intervenções/inspecções realizadas em
altura

Queda em altura

Lesões várias

Equipamentos de
trabalho - Máquinas

Nas pontes rolantes será necessário realizar tarefas sobre o
equipamento; procedimentos

26

Intervenções em unidades de refrigeração

Fugas de gás

Exposição a produtos químicos
perigosos e a baixas
temperaturas

Intoxicações
Queimaduras por frio

Agentes Químicos

Manutenção das unidades de refrigeração efectuada por
entidade externa qualificada

27

Intervenções em cilindros, mangas de carga, sensores
de raspas ou detectores de defeitos do papel

Velocidade do papel

Contacto com superfícies
cortantes

Lesões graves
Quebra de papel

Locais de trabalho

Manutenção das unidades de refrigeração efectuada por
entidade externa qualificada

28

Lubrificação

Manuseamento continuado de produtos
de lubrificação

Contacto com produtos
perigosos

Irritação cutânea

Agentes Químicos

Fichas de dados de segurança

29

Reparação/ manutenção de máquinas de altura elevada

Execução de tarefas em altura
Movimentação inesperada das
máquinas

Queda em altura
Choque com objectos

Fracturas
Morte

Equipamentos de
trabalho - Máquinas

Utilização de andaimes ou plataformas elevatórias

30

Sistema de refrigeração

Água contaminada com Legionella

Exposição a gotículas de água
contaminadas com Legionella

Legionelose

Agentes biológicos

Serão realizadas análises microbiológicas periódicas à água
Utilização de biocidas para controlo microbiológico

31

Prensa

Manuseamento da prensa

Entalamento da mão

Esmagamento da mão

Equipamentos de
trabalho - Máquinas

Existirá sinal que indica o risco de esmagamento
O equipamento será accionado manualmente

32

Armazéns Automáticos

Trabalhos em altura na estantaria

Queda em altura

Lesões graves
Morte

Locais de trabalho

Não existirão passadiços
Os colaboradores irão dispor de arnês de segurança

33

Soldadura/ Rebarbagem/Esmerilagem/Furação

Projecção de materiais incandescentes

Contacto de materiais
incandescentes com pele e
olhos

Queimaduras
Lesões nos olhos e na pele

Locais de trabalho

Utilização de equipamentos
viseira/óculos e luvas.

34

Soldadura/ Rebarbagem/Esmerilagem/Furação

Projecção da rebarbadora

Contacto com a rebarbadora

Lesões diversas - olhos e pele

Equipamentos de
trabalho - Máquinas

EPI's - viseira ou óculos e luvas

35

Soldadura/ Rebarbagem/Esmerilagem/Furação

Fragmentação da pedra de esmeril

Contacto com a pedra de esmeril

Lesões diversas - olhos e pele

Equipamentos de
trabalho - Máquinas

O esmeril possui protecção
EPI's - Óculos ou viseira e luvas

36

Soldadura/ Rebarbagem/Esmerilagem/Furação

Projecção de partículas de arame em
limpeza com escovas eléctricas

Contacto de materiais com a
pele/olhos

Lesões diversas - olhos e pele

Equipamentos de
trabalho - Máquinas

EPI's - viseira ou óculos e luvas

37

Lavagem de peças

Exposição a produtos químicos

Contacto com produtos químicos

Lesões diversas

Agentes químicos
Equipamentos de
trabalho - Máquinas
Ruído

38

Geral

Movimentação de empilhadores/tractor

Choque com objectos/pessoas

Danos materiais
Lesões diversas

39

Geral

Operações ruidosas

Exposição ao ruído

Cansaço psicológico
Perda de audição

de protecção

individual

-

EPI's - luvas, óculos
Formação na condução de empilhadores. O tractor tem pirilampo
e avisador sonoro de marcha atrás
EPI´s - protectores auriculares.

18

PORTUCEL SOPORCEL TISSUE

Estudo Preliminar dos Perigos. Descrição das Medidas e Meios de Prevenção

Manutenção e Oficinas (cont.)
Nº

40

Actividade/Tarefa/Equipamento

Geral

Descrição do Perigo

Movimentação de cargas manuais

Identificação
Risco

Consequências

Sobre-esforços
Posições incorrectas

Lesões musculo-esqueléticas
Traumatismos
Cortes

Grupo

Medidas de Controlo

Movimentação
Manual de Cargas

Os operadores terão formação sobre as boas práticas de
manuseamento manual de cargas (boas posturas) e
recomendações de Ergonomia
EPI's - Luvas.

19

. Estudo preliminar dos perigos. Descrição das medidas e
meios de prevenção
. Descrição do modelo Chems-Plus e simulação de acidentes
com gás natural

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

Anexos

DESCRIÇÃO DO MODELO CHEMS-PLUS
O modelo CHEMS-PLUS da Arthur D. Little, destina-se a fornecer informação aos projectistas
de sistemas de emergência, com base em métodos integrados de cálculo, que incluem a dispersão
de gases e vapores tóxicos e os efeitos de incêndio e explosão, resultantes de descargas
episódicas de substâncias perigosas no ambiente.
O CHEMS-PLUS inclui um conjunto de modelos para simulação de acidentes com produtos
químicos (base de dados com muitas dezenas de substâncias químicas), que podem ser utilizados
sequencialmente para avaliar as consequências de derrames. O programa permite que o utilizador
avalie um cenário complexo de acidente, repartindo esse cenário em blocos separados, com os
resultados de cada bloco a serem utilizados no bloco seguinte.
Modelo de Dispersão de Gases Tóxicos
É utilizado um modelo gaussiano de duração finita, validado por Palazzi et al, com base nos
dados experimentais de De Faveri (“Diffusion from a Steady Source of Short Duration”). O
modelo utiliza os coeficientes de dispersão Pasquill-Gifford.
O modelo de dispersão de gases, para fugas instantâneas ou contínuas, entra em linha de conta
com as equações associadas à conservação da massa, altura da nuvem, influência da gravidade,
entradas de ar, evolução da descida da nuvem, equilíbrio físico e balanço de energia.
Modelos de cálculo da radiação térmica
Radiação Térmica de Bola de Fogo
O modelo assume que a gravidade das queimaduras depende da quantidade de energia que é
absorvida pela pele, após atingir-se a temperatura de 55ºC. Se a energia exceder 40 kJ/m2,
verificam-se queimaduras de 2º grau. Para uma exposição total superior a 160 kJ/m2, ocorrem
queimaduras de 3º grau.
O modelo baseia-se nos estudos efectuados por Mudan e Desgroseilliers sobre a radiação térmica
associada a bolas de fogo, bem como por Fay et al. (“Radiation from Burning Hydrocarbon
Clouds” e “Unsteady Burning of Unconfined Fuel Vapor Clouds”) e calcula o diâmetro máximo,
a altura e a duração da bola de fogo, bem como a distância de segurança à zona de fatalidade e de
danos graves.
Jactos de Chama
O modelo baseia-se nos estudos efectuados por Hawthorne et al (“Mixing and Combustion on
Turbulent Gas Jets”) e Hottel et al (“Diffusion in Laminar Flame Jets”) e utiliza a correlação de
Brzustowski para o comprimento da chama.
Os efeitos da radiação térmica de jactos de chama são estimados através do cálculo do
comprimento da chama com base nas características do combustível, considerando-se de que a
zona de danos é o dobro do comprimento da chama.
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Incêndios em Derrames
O modelo utiliza um cálculo com quatro passos: definição das características geométricas da
chama, estimativa das características de radiação da chama, dos coeficientes de atenuação e
cálculo da geometria dos “view factors” entre o observador e a chama.
A dimensão da chama é calculada com base na superfície do derrame e nas características termoquímicas do combustível derramado e da velocidade do vento. Por sua vez, a radiação é
calculada com base na dimensão do incêndio, do grau de mistura com o ar e da temperatura da
chama.
O modelo CHEMS-PLUS utiliza os seguintes valores de radiação:
•
•

Zona de fatalidade: ...................... 10 kW/m2;
Zona de danos graves: ................... 5 kW/m2.

Os níveis de radiação indicados baseiam-se nos estudos de Mudan, K.S. (“Thermal Radiation
Hazards from Hydrocarbon Pool Fires”).
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CHEMS-PLUS
Utilizador: Nuno
Local: Tecninvest

Página:
1
14 de Julho de 2015

Cenário
------Fuga de gás natural em tubagem, seguida de ignição
Características
---------------Substância
METANO
Fórmula
Peso Molecular
Ponto de Ebulição
Limite Inferior de Explosividade
Limite Superior de Explosividade
DESCARGA EM TUBAGEM
===================
Temperatura
Pressão
Comprimento da Tubagem
Diâmetro da Tubagem
Área de Descarga
Cp/Cv
Pressão de Descarga
Temperatura de Descarga
RESULTADOS (Jacto de Chama)
===========================
Diâmetro da Fuga
Comprimento da Chama
Raio de Danos Graves

CH4
16.043 lbm/lbmol
-258.632 ºF
5.0% (Vol.)
15.0%(Vol.)

68
15.08
1330
4
0.1963

[F]
[PSIA]
[FT]
[INCHES]
[FT2]

1.305
14.5 [PSIA]
67.98 [F]

1
24
48

[INCHES]
[FT]
[FT]

Estudo de Impacte Ambiental do Projecto Smooth – Anexo XIII
XIII-3

Anexo XIV
Bibliografia

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

Anexos

•

Clima
− Daveau, S. et al. - Répartition et rythme des précipitations au Portugal, Memórias do C. E. G., nº
3, Lisboa, 1977, 189 p., e 4 mapas fora do texto;
− Daveau, S. et al. - Mapas climáticos de Portugal, Memórias do C. E. G., nº 7, Lisboa, 1985, 84 p. e
2 mapas fora do texto;
− Escourrou, G. 1981 - Climat et Environment, Les facteurs locaux du climat - Masson, Paris;
− Ferreira, D.F. 1981 - Carte Géomorphologique du Portugal - Memórias do Centro de Estudos
Geográficos nº6, CEG, Lisboa;
− Geiger, R. 1980 - Manual de Microclimatologia, O Clima da Camada de Ar Junto ao Solo Fundação Calouste Gulbenkian, Lisboa;
− Instituto de Meteorologia, Normais Climatológicas da Estação Meteorológica de São Jacinto/Base
Aérea, no período 1961-1990;
− Medeiros, C.A., 2005, Geografia de Portugal – Vol. I – O Ambiente Físico, Círculo de Leitores,
Lisboa;
− Ribeiro, O., 1965 – Mapa Oro-hidrográfico de Portugal – Centro de Estudos Geográficos, Lisboa.

•

Geologia
− Cabral, J. (1995) - Neotectónica em Portugal Continental. Memórias do Instituto Geológico e
Mineiro, nº 31, Lisboa, 265 pp;
− Carta Geológica de Portugal, n.º 16-A, à escala 1:50 000, dos Serviços Geológicos de Portugal e
respectiva Notícia Explicativa, 1975;
− Carta Geológica de Portugal, da Comissão Nacional do Ambiente, à escala 1:1 000 000 e
respectiva Notícia Explicativa, 1982;
− Carta Geológica de Portugal, à escala 1:500 000, dos Serviços Geológicos de Portugal (actualmente
Instituto Geológico e Mineiro) e respectiva Notícia Explicativa, 1992;
− Carta Litológica de Portugal, da Comissão Nacional do Ambiente, à escala 1:1 000 000 e
respectiva Notícia Explicativa, 1982;
− Ribeiro et al. (1979) - Introduction à la Géologie Générale du Portugal, Lisboa, Serviços
Geológicos de Portugal, 114 p.;
− Teixeira, C.; Gonçalves, F.., 1980 – Introdução à Geologia de Portugal – Instituto Nacional de
Investigação Científica, Lisboa.

•

Solos
− Cardoso, J.C.; 1965 – Os Solos de Portugal – Sua Classificação, Caracterização e Génese 1 – A Sul
do Rio Tejo – Direcção Geral dos Serviços Agrícolas, Secretaria de Estado da Agricultura, Lisboa;
− Cardoso, J.C.; Bessa, M.T.; Marado, M.B., 1973 – Carta de Solos de Portugal (1:1 000 000) –
Agronomia Lusitana, Vol. XXXIII, Tomo I-IV, pp 481-602;
− Carta Corine Land Cover, 2006 do Instituto Geográfico Português, à escala 1:100 000;
− Carta de Solos de Portugal, à escala 1:25 000, publicada pelo SROA – Serviço de Reconhecimento
e Ordenamento Agrário da Secretaria de Estado da Agricultura (folha n.º 174).
− SROA (1972) - "Carta de capacidade de uso dos solos de Portugal. Bases e normas adaptadas na
sua elaboração". Boletim de Solos (SROA) 12: 1-195.

•

Recursos Hídricos
− Almeida, C; Mendonça, J.J.L., Jesus; M.R, Gomes, A. J. – "Sistemas Aquíferos de Portugal
Continental", Centro de Geologia, Instituto da Água, Dezembro de 2000;
− Atkins et al. (2012), Plano de Gestão de Região Hidrográfica do Vouga, Mondego e Lis, MAMAOT
− Cortes, R.M.V., Ferreira, M.T., 2008. Estado Ecológico das Massas de Água. A Situação em
Portugal. Actas do 6.º Congresso Ibérico sobre Gestão e Planificação da Água;

Estudo de Impacte Ambiental do Projecto Smooth – Anexo XIV
XIV-1

− INAG, I.P. 2008. Tipologia de Rios em Portugal Continental no âmbito da implementação da

−
−
−
−

−
−

−

directiva Quadro da Água. I – Caracterização abiótica. Ministério Ambiente, do Ordenamento do
Território e do Desenvolvimento Regional. Instituto da Água, I.P;
INAG, Serviço Nacional de Informação de Recursos Hídricos (SNIRH);
Índice Hidrográfico e Classificação Decimal dos Cursos de Água de Portugal, MHOP, DGRAH,
Lisboa, 1981;
INSAAR, Inventário Nacional de Sistemas de Abastecimento de Água e de Águas Residuais;
Machado, A., Silva M., Valentim, H., 2010. Contributo para a Avaliação do Estado das Massas de
Água na Região Norte. Revista da Associação Portuguesa dos Recursos Hídricos, Vol. 31 #01, pp.
57-63;
Monografias Hidrológicas dos Principais Cursos de Água de Portugal Continental, MPAT,
SEARN, Divisão de Hidrometria, Lisboa, 1986;
Portela, M. M.; Silva, A. T.; Melim, C. P, 2000. O efeito da Ocupação Urbana nos Caudais de
Ponta de Cheias Naturais em Pequenas Bacias Hidrográficas". 5.º Congresso da Água, 16 p.,
Associação Portuguesa dos Recursos Hídricos (APRH), Lisboa;
Quintela, A., Recursos de Águas Superficiais em Portugal Continental (Dissertação Apresentada ao
Instituto Superior Técnico para Obtenção do Grau de Doutor em Engenharia Civil), Lisboa, 1967.

•

Qualidade do Ar
− Air Quality Guidelines for Europe, OMS, 2000 (2.ª edição);
− Inventário Nacional de Emissões Atmosféricas (INERPA) – “Emissões de poluentes atmosféricos
por concelho: gases acidificantes e eutrofizantes, precursores de ozono, partículas, metais pesados e
gases com efeito de estufa”, APA, 2009;
− Rede da Qualidade do Ar do Centro – Estações de Ílhavo, Aveiro e Estarreja, Comissão de
Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro.

•

Ambiente Sonoro
− Agência Portuguesa de Ambiente; “Nota técnica para avaliação do descritor Ruído em AIA versão 2”; 2010;
− Agência Portuguesa do Ambiente; DACAR; Guedes, Margarida; Leite, Maria João; “Directrizes
para Elaboração de Mapas de Ruído - Versão 3”; Agência Portuguesa do Ambiente; 2011;
− Carvalho, A.P. Oliveira; Rocha, Cecília; “Manual Técnico Para Elaboração de Planos Municipais
de Redução de Ruído”; Agência Portuguesa de Ambiente / FEUP – Laboratório de Acústica; 2008;
− Decreto-Lei n.º 9/2007, de 17 de Janeiro - Aprovação do Regulamento Geral do Ruído;
− DG Environment/Wölfel; “Adaptation and revision of the interim noise computation methods for
the purpose of strategic noise mapping, Final Report”; European Commission; 2003;
− Instituto de Ambiente; “Notas técnicas para relatórios de monitorização de Ruído Fase de obra e
fase de exploração; 2009;
− Matos, João; Fradique, Jorge; Tavares, Luís; Guedes, Margarida; Leite, Maria João; “Guia prático
para medições de ruído ambiente no contexto do Regulamento Geral do Ruído tendo em conta a
NP ISO 1996”; Agência Portuguesa de Ambiente; 2011;
− NP ISO 1996-1:2011 – Acústica – Descrição, Medição e Avaliação de Ruído Ambiente - Parte 1:
Grandezas Fundamentais e Métodos de Avaliação;
− NP ISO 1996-2:2011 – Acústica – Descrição, Medição e Avaliação de Ruído Ambiente - Parte 2:
Determinação dos Níveis de Pressão Sonora do Ruído Ambiente;
− Pinto, Francisco Ramos, Guedes, Margarida, Leite, Maria João; “Projecto-piloto de demonstração
de mapas de ruído - escalas municipal e urbana”; Instituto de Ambiente; Maio 2004;
− Relatório de Ensaio Acústico AR10.2437/15-NP; Eco14 – Laboratório de Acústica e Vibrações –
LABAV; Julho 2015;
− SP Technical Research Institute of Sweden; “IMA32TR-040510-SP08, Determination of Lden and
Lnight using measurements”; Projecto IMAGINE; 2011;

Estudo de Impacte Ambiental do Projecto Smooth – Anexo XIV
XIV-2

− Working Group Assessment of Exposure to Noise (WG-AEN); “Good Practice Guide for Strategic

Noise Mapping and the Production of Associated Data on Noise Exposure, Version 2”; European
Commission; 2007.
•

Ecologia
− ALFA (Associação Lusitana de Fitossociologia) 2006. Habitats Naturais (Caracterização) – Fichas

−

−
−
−
−
−
−

−

−
−
−

−
•

de Caracterização Ecológica e de Gestão – Plano Sectorial da Rede Natura 2000. Vol. II (Valores
Naturais). Instituto da Conservação da Natureza;
Cabral, M.J. (coord.) Almeida, J. Almeida, P.R. Dellinger, T. Ferrand de Almeida, N. Oliveira,
M.E. Palmeirim, J.M. Queiroz, A.I. Rogado, L. & Santos-Reis, M. (2ª ed.) 2006. Livro Vermelho
dos Vertebrados de Portugal. ICN. Lisboa;
Costa, J., e tal, Biogeografia de Portugal Continental, Quercetea, Vol. 0 (1998), pp. 5-56;
Ferrand de Almeida, N. Ferrand de Almeida, P. Gonçalves, H. Sequeira, F. Teixeira, J. & Ferrand
de Almeida, F. 2001. Anfíbios e Répteis de Portugal. FAPAS. Porto;
Franco, J.A., Atlas do Ambiente, Notícia Explicativa III.6 - Zonas fitogeográficas predominantes.
Ministério do Ambiente e do Ordenamento do Território, Lisboa, 2000;
Kottek, M., et al, 2006. World Map of Köppen-Geiger Climate Classification. Updated, Meteorol.
Z., 15. 259-263;
Lars Svensson, Killian Mullarney, Dan Zetterström, Peter J. Grant, 1999, Collins Bird Guide: The
Most Complete Guide to the Birds of Britain and Europe, HarperCollins;
Lista das Espécies de Aves do Distrito de Aveiro. In Aves de Portugal – O Portal dos Observadores
de Aves (On-line). Elias, G. e Leitão, A. (Coord), 2008-2010. (Consult. 2015-07-07). Disponível
em: www.avesdeportugal.info;
Loureiro, A., Ferrand de Almeida, N., Carretero, M.A. & Paulo,O.S. (eds.) (2008): Atlas dos
Anfíbios e Répteis de Portugal. Instituto da Conservação da Natureza e da Biodiversidade, Lisboa.
257 pp.;
Neto, J. 2015. GOA - Grupo Ornitológico de Aveiro. (Consult. 2015-07-06). Disponível em:
https://sites.google.com/site/grupornitologicodaveiro/;
Palmeirim, J.M. e L. Rodrigues. 1992. Plano de Conservação dos Morcegos Cavernícolas. Estudos
de Biologia e Conservação da Natureza, 8. 165 pp.;
Palmeirim, J.M., L. Rodrigues, A. Rainho e M.J. Ramos. 1999. Quirópteros. P. 42-95 in Guia dos
Mamíferos terrestres de Portugal continental, Açores e Madeira. Instituto da Conservação da
Natureza e Centro de Biologia Ambiental da Universidade de Lisboa. 199 pp.;
RAINHO, Ana (Coord.) - Atlas dos Morcegos de Portugal Continental. Lisboa: Instituto da
Conservação da Natureza e das Florestas, 2013. 96p.

Paisagem
− AGUILAR, M., 1981. Metodologia para a avaliação da fragilidade da paisagem visual. Tesis
Doctoral. ETS de Ingenieros de Montes. Universidade Politécnica de Madrid;
− CABRAL, F.C., 1993, Fundamentos da Arquitectura Paisagista, Instituto de Conservação da
Natureza, Lisboa;
− CANCELA D’ ABREU, 2004, Contributos para a Identificação e Caracterização da Paisagem em
Portugal Continental, Volume I e IV, Direcção-Geral do Ordenamento do Território e
Desenvolvimento Urbano (DGOTDU) e co-financiado pela União Europeia (FEDER – Fundo
Europeu de Desenvolvimento Regional, Programa INTERREG II C – Sudoeste Europeu);
− EASTMAN, JR, 1992. IDRISI. Clark University. Massachusetts;
− ESCRIBANO, M. et al., 1987. Paisagem. MOPU, Madrid;
− FABOS, J., CASWELL, S.J., 1977, Composite Landscape Assessment. Procedures for Special
Resources Hazards and Development Suitability, Part 2 of the Metropolitan Landscape Planning,
Model METLAND, M.A.E.S. – U.M.A.C.F.N.R., Research Bulletin, n.637;

Estudo de Impacte Ambiental do Projecto Smooth – Anexo XIV
XIV-3

− FERNANDES, G.J.P., 2002, A Percepção da Paisagem. De Recurso Pedagógico a Objectivo

Educativo – O Exemplo das Áreas de Montanha, 1º Colóquio Psicologia, Espaço e Ambiente,
Évora, Universidade de Évora;
− RIBEIRO, Orlando, Portugal – o Mediterrâneo e o Atlântico, Lisboa, Livraria Sá da Costa, 1991
(6ª Ed.).
•

Património
− ALARCÃO, J. (1988), O domínio romano em Portugal, 2ª ed., Pub. Europa-América;
− ALARCÃO, J. (1988), Roman Portugal. Vol. II, fasc. 2 (Coimbra & Lisboa), Aris & Philips;
− ALMEIDA, C. & Fernandes, F. (2001), Carta Arqueológica do concelho de Aveiro, Câmara
Municipal de Aveiro, Aveiro;
− ALMEIDA, J. (1946), Roteiro dos Monumentos Militares Portugueses II, Lisboa;
− CHRISTO, D. (1984), “Cacia uma certeza arqueológica numa incógnita histórica”, Cacia e o Baixo
Vouga. Apontamentos históricos e etnográficos, Aveiro;
− GASPAR, J. (1997), Aveiro na História, Câmara Municipal de Aveiro, Aveiro;
− IPPAR, (1993), Património Arquitectónico e Arqueológico Classificado, Distrito de Aveiro;
− MADAHIL, A. (1959), Milenário de Aveiro, Colectânea de monumentos Históricos, vol. I, Aveiro;
− SILVA, A. (1986) – A Cultura Castreja do Norte de Portugal, Paços de Ferreira, Museu
Arqueológico da Citânia de Sanfins;
− SILVA, A. (1994) – Proto-História e Romanização no Entre Douro e Vouga Litoral – Elementos
para uma avaliação crítica. Dissertação de Mestrado apresentada à Faculdade de Letras da
Universidade do Porto, policopiado;
− SOUSA, J. (1940), “Memórias de Aveiro no século XIX”, Arquivo do Distrito de Aveiro, ano VI;
− SOUSA, J. (1947), “As campas das fundadoras do Mosteiro de Jesus de Aveiro”, Arquivo do
Distrito de Aveiro, ano XIII.

•

Sócio-Economia
− Instituto Nacional de Estatística – INE, Anuário Estatístico da Região Centro 2013 (2014);
− Instituto Nacional de Estatística – INE, Estatísticas da Produção Industrial 2013 (2014);
− Instituto Nacional de Estatística – INE, Recenseamentos Gerais da População e Habitação de 1991,
2001 e 2011;
− Instituto Nacional de Estatística – INE, Página electrónica www.ine.pt (consultada em Julho de
2015);
− Universidade de Aveiro, Programa Territorial de Desenvolvimento para a Sub-Região do Baixo
Vouga (Maio de 2008);
− Universidade de Aveiro/ Comunidade Intermunicipal da Região de Aveiro, Estratégia de
Desenvolvimento Territorial da Região de Aveiro 2014-2020 (Março 2014);
− Associação Industrial Portuguesa, Carta Regional de Competitividade do Baixo Vouga (2008-2009).

•

Ordenamento do Território
− PDM de Aveiro (1995);
− Plano de Pormenor de Parte da Zona Industrial de Cacia (2013);
− PROF do Centro Litoral – Plano de Ordenamento Florestal do Centro Litoral;
− PGRH do Vouga, Mondego e Lis;
− Plano Sectorial da Rede Natura 2000;
− Plano Intermunicipal da Ordenamento da Ria de Aveiro;
− Plano Estratégico do Concelho de Aveiro;
− Estratégia de Desenvolvimento da Região de Aveiro 2014-2020.

Estudo de Impacte Ambiental do Projecto Smooth – Anexo XIV
XIV-4

Anexo XV
Peças Desenhadas
. A900-55463-A - Implantação Geral da PST - Implantação Geral de Estaleiros
da Obra
. A900-55460-A - Pontos de entrega de efluentes
. A900-55473-A - Chaminés
. A900-55490-A - Locais de armazenagem e despacho para operadores de
gestão de resíduos
. EDP Distribuição - Desvio das Linhas Eléctricas
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