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SITUAÇÃO FUTURA DA PAPELEIRA PORTUGUESA EM RELAÇÃO  

ÀS MELHORES TÉCNICAS DISPONÍVEIS (MTD) 

 

1. INTRODUÇÃO 

 
No presente documento apresenta-se uma síntese da situação futura na Papeleira 
Portuguesa, no que respeita à implementação das Melhores Técnicas Disponíveis 
(MTD) para a produção de pasta de papel, 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. 

 
Assim, optou-se por apresentar quadros de síntese, em que se descrevem as MTD 
aplicáveis e a situação que se irá verificar na Papeleira Portuguesa.  

 
 
2. MELHORES TÉCNICAS DISPONÍVEIS (MTD) PARA A PRODUÇÃO DE 

PASTA, PAPEL E CARTÃO 

De acordo com o processo produtivo existente e futuro na Papeleira Portuguesa,   
incluiu-se a verificação das seguintes MTD aplicáveis à produção de pasta de fibra 
reciclada e papel:        

− Conclusões MTD gerais; 

− Conclusões MTD para o processamento de papel para reciclagem. 

 
2.1 Conclusões MTD Gerais  

No Quadro 1 apresenta-se a situação futura da instalação da Papeleira Portuguesa em 
relação às MTD gerais, aplicáveis à produção de pasta de papel, papel e cartão. 

 
           Quadro 1 – Situação futura na instalação em relação às MTD (Gerais) 

Descrição das MTD 
(e respectiva aplicabilidade) 

Situação na 
Instalação 

Descrição da Situação Futura  

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 
instalações de produção de pasta de papel, papel e 
cartão, constitui MTD a implementação de um 
sistema de gestão ambiental (SGA)                         

Sim 

O Sistema de Gestão Ambiental, implementado de acordo com a 
norma ISO 14001, foi certificado pela AENOR em Fevereiro de 
2013, que irá abranger as alterações associadas ao projecto de 
optimização. 

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) 

2.a Selecção e controlo cuidadosos dos produtos 
químicos e aditivos. 

Sim 
É efectuado o estudo e selecção dos produtos químicos 
utilizados. 

2.b Análise das entradas/saídas, acompanhada de um 
inventário de produtos químicos que inclua 
quantidades e propriedades toxicológicas.  

Sim 
Existe e é actualizada uma base de dados com todos os produtos 
químicos utilizados, a qual está disponibilizada na Intranet e em 
Dossier existente no Laboratório, acessível a todos os trabalhadores. 
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Quadro 1 – Situação futura na instalação em relação às MTD (Gerais) (cont.) 

Descrição das MTD 
(e respectiva aplicabilidade) 

Situação na 
Instalação 

Descrição da Situação Futura  

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.c Redução da utilização de produtos químicos ao 
nível mínimo exigido pelas especificações de 
qualidade do produto final. 

Sim 
A utilização de produtos químicos é ajustada para atingir a 
qualidade necessária do produto. 

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. 

Sim Não são utilizadas as substâncias mencionadas. 

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. 

Sim 
É efectuada uma manutenção adequada de válvulas, empanques e de 
outros equipamentos onde possam ocorrer fugas e escorrências.  

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 

Existência de bacias de contenção em zonas de armazenagem e 
doseamento de produtos químicos.  

Existência de Instruções de Trabalho de Contenção e Controlo de 
Derrames, para actuação em caso de pequenos derrames. O Plano 
de Segurança Interno prevê actuação em caso de derrame de 
grandes dimensões. 

Realização de simulacros contemplando a situação de derrames 
(treino dos colaboradores).   

2.g Concepção adequada das tubagens e dos sistemas 
de armazenagem, para manter as superfícies 
limpas e reduzir a necessidade de lavagens e 
limpeza.  

Sim 
O projecto de optimização em curso tem prevista a 
implementação desta MTD. 

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) 

3.a, 3.b e 3.c 
Não  

aplicável 
Não é efectuado o branqueamento da pasta na instalação. 

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) 

4.a Descasque a seco da madeira (*) (aplicabilidade 
limitada quando se pretende um grau de pureza 
e um brilho elevados no branqueamento TCF). 

Não  
aplicável 

Não é utilizada madeira na instalação. 

4.b Manuseamento da rolaria de madeira de modo a 
evitar a contaminação da casca e da madeira com 
areia e pedras (aplicabilidade geral). 

Não  
aplicável 

Idem. 

4.c Pavimentação das áreas de armazenagem de madeira, 
em particular das superfícies utilizadas para a 
armazenagem de aparas (a aplicabilidade pode ser 
limitada pelas dimensões do parque de madeiras e 
da área de armazenagem de madeira). 

Não  
aplicável 

Idem. 

4.d Controlo dos caudais de aspersão de água e 
minimização do escoamento superficial de água 
nas áreas de armazenagem de madeiras 
(aplicabilidade geral). 

Não  
aplicável 

Idem. 

4.e Recolha da água de escorrência contaminada da 
área de armazenagem de madeiras e separação dos 
sólidos em suspensão do efluente antes do 
tratamento biológico (a aplicabilidade pode ser 
limitada pelo grau de contaminação da água de 
escorrência - baixa concentração de 
contaminantes e/ou pelas dimensões da 
instalação de tratamento de efluentes - grandes 
volumes). 

Não  
aplicável 

Idem. 
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Quadro 1 – Situação futura na instalação em relação às MTD (Gerais) (cont.) 

Descrição das MTD 
(e respectiva aplicabilidade) 

Situação na 
Instalação 

Descrição da Situação Futura  

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). 

Sim 
Existem caudalímetros para monitorização dos consumos de 
água. 

5.b Avaliação das opções para a recirculação da água 
(aplicabilidade geral). 

Sim 
De forma a optimizar a qualidade do papel produzido, foram 
avaliadas as opções mais adequadas para a recirculação das águas 
brancas (coladas) da máquina de papel.   

5.c Equilíbrio do grau de fecho dos circuitos de água 
com os potenciais efeitos negativos; utilizar 
equipamentos suplementares, se necessário 
(aplicabilidade geral). 

Sim 
Com a implementação do projecto de optimização, passará a 
haver um maior equilíbrio do grau de fecho dos circuitos de água 
sem prejudicar a qualidade do papel produzido. 

5.d Separação, com vista à reutilização, das águas menos 
contaminadas usadas na selagem de bombas de vácuo 
(aplicabilidade geral). 

Sim 
As águas da selagem das bombas de vácuo são separadas e 
reutilizadas. 

5.e Separação, com vista à reutilização, da água de 
refrigeração, da água contaminada do processo  
(aplicabilidade geral). 

Não  
aplicável 

Não existem sistemas de refrigeração de água. 

5.f Reutilização da água do processo em substituição 
de água crua, 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 
desgradáveis). 

Sim 

Reutilização de parte do excesso de águas brancas da máquina de 
papel na preparação da pasta de fibra reciclada e em diluições da 
pasta ao longo dos processos. 
 

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 

Existência de um adensador e de um sistema de flutuação com ar 
dissolvido (Krofta) para recuperação de água e de fibra, 
prevendo-se a instalação de um filtro de discos para clarificação 
das águas brancas. 

 
O caudal de águas residuais associado às MTD no ponto de descarga, após o tratamento, 
expressos em média anual, aplicáveis à instalação da Papeleira Portuguesa é o seguinte: 

 
• Produção de papel de fibra reciclada sem destintagem: ...... 1,5 – 10 m3/t; 

Com a implementação do projecto de optimização, prevê-se um caudal de águas 
residuais de 2,8 m3/t, logo próximo do valor mínimo do intervalo de referência.  

 
Apresentam-se a seguir as restantes MTD de índole geral. 
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Quadro 1 – Situação futura na instalação em relação às MTD (Gerais) (cont.) 

Descrição das MTD 
(e respectiva aplicabilidade) 

Situação na 
Instalação 

Descrição da Situação Futura  

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 
inclua todos os seguintes elementos: 
i. Avaliação do consumo total de energia e da 

produção da instalação; 

ii.  Identificação, quantificação e optimização do 
potencial de recuperação de energia; 

iii. Monitorização e salvaguarda do perfil óptimo de 
consumo de energia  

 
(aplicabilidade geral). 

Sim 

Existe implementado un sistema de gestão de energia que inclui: 

-Monitorização dos consumos de energia na intalação; 
-Relatório mensal da actividade; 
-Elaboração de quadros de evolução dos indicadores energéticos; 

-Reuniões periódicas de análise e acompanhamento dos 
indicadores. 

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).  

Não 
O sistema existente de co-incineração foi desactivado por não se 
ter revelado técnica e economicamente viável. 

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). 

Não 

Existem actualmente duas caldeiras de produção de vapor e será 
instalada uma nova caldeira para suprir as necessidades 
associadas ao projecto de optimização, com a desactivação da 
caldeira existente mais antiga e de menor capacidade. 

Dada a baixa tarifa da venda de electricidade actualmente 
aplicável, não é viável a instalação de uma central de cogeração. 

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). 

Não 
aplicável 

Não existem fontes de calor em excesso. 

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). 

Sim 
Existe um termocompressor no sistema de vapor da máquina de 
papel.  

6.f Isolamento térmico adequado das tubagens de 
vapor e condensado (aplicabilidade geral). 

Sim 

Cerca de 75% da rede de vapor e consensados dispõe de 
isolamento térmico adequado. 

As alterações consideradas no projecto de optimização incluem a 
maximização desta MTD. 

6.g Utilização de sistemas de vácuo energeticamente 
eficientes para a remoção de água (aplicabilidade 
geral). 

Sim 
Cerca de 50% dos motores dispõem de variadores de velocidade, 
cuja percentagem será maximizada com a concretização do 
projecto de optimização.. 

6.h Utilização de motores, bombas e agitadores de 
elevada eficiência (aplicabilidade geral). 

Sim 
Todos os equipamentos novos foram considerados com classe 
energética IE3. 

 

 

 

 

 



 

 Situação Futura da Papeleira Portuguesa em relação às MTD 
5 

Quadro 1 – Situação futura na instalação em relação às MTD (Gerais) (cont.) 

Descrição das MTD 
(e respectiva aplicabilidade) 

Situação na 
Instalação 

Descrição da Situação Futura  

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.i Utilização de variadores de frequência nos motores 
de bombas, ventiladores e compressores 
(aplicabilidade geral). 

Sim 
Já implementado em parte dos equipamentos e a maximizar com 
a concretização do projecto de optimização. 

6.j Ajustamento dos níveis de pressão de vapor às 
necessidades reais (aplicabilidade geral). 

Sim 
Já implementado e a ser melhorado com o projecto de 
optimização. 

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 
tubagens de armazenagem de pasta e água para 
evitar períodos prolongados de retenção, zonas 
mortas ou de áreas com deficiente agitação, de 
forma a impedir a formação de depósitos não 
controladas e a decomposição de matéria orgânica 
e biológica. 

Sim 
Reanálise do dimensionamento de reservatórios e tubagens no 
âmbito do projecto de optimização para cumprimento desta 
MTD. 

7.I.b Utilizar biocidas, dispersantes ou agentes 
oxidantes (p.e. desinfecção catalítica com 
peróxido de hidrogénio) para o controlo dos 
odores e da decomposição biológica. 

Sim 
É utilizado um oxidante para efectuar 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, 
consequentemente, os possíveis odores nos 
circuitos de águas brancas. 

Não  
aplicável 

Não se verificam odores desagradáveis na produção de papel. 

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  
químicos em alguns casos para reduzir a 
formação de sulfureto de hidrogénio e promover 
a sua oxidação. 

Não 
aplicável 

Não se justifica a utilização de químicos no sistema de esgotos 
para reduzir/oxidar o sulfureto de hidrogénio. 

7.II.b Evitar o excesso de arejamento nos tanques de 
equalização, mas garantindo uma 
homogeneização suficiente. 

Sim 
O tratamento primário e secundário das águas residuais considera 
a existência de um tanque de equalização e homogeneização.  

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

Sim 
O sistema de tratamento biológico foi dimensionado com uma 
capacidade adequada de arejamento e de homogeneização. 

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 
Aspectos devidamente considerados na concepção do tratamento 
das águas residuais. 

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 Idem. 

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. 

Sim 
As bacias de contenção são inspeccionadas regularmente de 
forma a assegurar que permanecem vazias.  
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Quadro 1 – Situação futura na instalação em relação às MTD (Gerais) (cont.) 

Descrição das MTD 
(e respectiva aplicabilidade) 

Situação na 
Instalação 

Descrição da Situação Futura  

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.) 

7.II.g Se forem utilizados secadores de lamas, tratar os 
gases de exaustão por lavagem e/ou biofiltração 
(p.e. com filtros biológicos). 

Não 
aplicável 

Não são utilizados secadores de lamas. 

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 é necessário arrefecer o efluente para efectuar o respectivo 
tratamento biológico. 

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 

As caldeiras de produção de vapor terão potências térmicas 
inferiores a 11 MW. 

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 
e pH) 

Sim/ 
Não aplicável 

É efectuada a monitorização em contínuo do caudal de águas 
residuais antes da ligação ao colector municipal, não se 
justificando a medição do pH e temperatura. 

8.II.b Monitorização pontual (teor de P e N da 
biomassa, índice do volume de lamas, excesso 
de amoníaco e de ortofosfatos no efluente e 
controlo microscópico da biomassa). 

Sim 
Com a instalação do tratamento biológico, será efectuada a 
monitorização pontual dos parâmetros indicados na MTD. 

8.II.c Monitorização em contínuo (caudal e teor de CH4  
do biogás produzido no tratamento anaeróbio das 
águas residuais). 

Não 
aplicável 

Não foi considerado o tratamento aneróbio das águas residuais. 

8.II.d Monitorização pontual (teor de H2S e de CO2 do 
biogás produzido no tratamento anaeróbio das 
águas residuais). 

Não 
aplicável 

Idem. 

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); 

– Pontual ou em contínuo no Forno de Cal   
(MTD 24 e 26); 

– Pontual ou em contínuo no incinerador dedicado 
de GNC (MTD 28 e 29). 

Não 
aplicável 

Apenas aplicável a fábricas de pasta kraft. 

9.c Monitorização de TRS: 
– Em contínuo na Caldeira de Recuperação   

(MTD 21); 
– Pontual ou em contínuo no Forno de Cal e no 

incinerador dedicado de GNC (MTD 24, 25 e 
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).   

Não 
aplicável 

Idem. 

9.d Monitorização de NH3: 
– Pontual na caldeira de recuperação equipada 

com SNCR (MTD 36) 

Não 
aplicável 

Apenas aplicável a fábricas de pasta ao sulfito. 
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Quadro 1 – Situação futura na instalação em relação às MTD (Gerais) (cont.) 

Descrição das MTD 
(e respectiva aplicabilidade) 

Situação na 
Instalação 

Descrição da Situação Futura  

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)  
10.a Monitorização de CQO ou COT: 

– Diária (MTD 19) 
Não 

aplicável 
CQO mensalmente (mínimo). A entidade gestora (Indaqua Feira) 
obriga a monitorização trimestral. 

10.b Monitorização de CBO5 ou CBO7: 
– Semanal (MTD 19) 

Não 
aplicável 

CBO5 mensalmente (mínimo). A entidade gestora obriga a 
monitorização trimestral. 

10.c Monitorização de SST: 
– Diária (MTD 19) 

Não 
aplicável 

SST mensalmente (mínimo). A entidade gestora obriga a 
monitorização trimestral. 

10.d Monitorização de N total: 
– Semanal (MTD 19) 

Não 
aplicável 

A entidade gestora não obriga a monitorização. 

10.e Monitorização de P total: 
– Semanal (MTD 19) 

Não 
aplicável 

A entidade gestora não obriga a monitorização. 

10.f Monitorização de EDTA e DTPA: 
– Mensal (MTD 19) 

Não  
aplicável 

Não são utilizados na Papeleira Portuguesa. 

10.g Monitorização de AOX: 
– Mensal (fábricas de produção de pasta branqueada) 

(MTD 19) 

– De dois em dois meses (não aplicável em 
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). 

Não 
aplicável 

A entidade gestora não obriga a monitorização. 

10.h Metais pesados relevantes (p.e Zn, Cu, Cd, Pb, 
Ni): 

– Anual 

Não 
aplicável 

A entidade gestora não obriga a monitorização. 

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 
TRS (p.e. linha de pasta, tanques, silos de aparas, 
etc.) 

Não 
aplicável 

Apenas aplicável a fábricas de pasta kraft. 

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 É efectuada a triagem por tipo de resíduo. 

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

Não 
aplicável 

Não aplicável aos resíduos produzidos na Papeleira Portuguesa. 

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

Sim 
Remoção da humidade nos rejeitados da reciclagem de papel e 
cartão por compactação. 

12.d Recuperação material e reciclagem dos resíduos 
do processo na instalação (aplicabilidade geral). 

Sim 
São reincorporadas no processo as quebras da máquina de papel e 
as aparas de papel resultantes do corte nas bobinadoras e os 
produtos de papel não conforme. 

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). 

Não 

O sistema existente de coincineração de valorização dos 
rejeitados da reciclagem de papel e cartão foi desactivado por não 
ser técnica e economicamente viável. No entanto são enviados 
para valortização no exterior, sempre que viável. 
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Quadro 1 – Situação futura na instalação em relação às MTD (Gerais) (cont.) 

Descrição das MTD 
(e respectiva aplicabilidade) 

Situação na 
Instalação 

Descrição da Situação Futura  

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.f Utilização de resíduos no exterior   
(a aplicabilidade da sua utilização no exterior 
depende da disponibilidade de terceiros). 

Sim 
A maior parte dos resíduos da Papeleira Portuguesa enviados 
para o exterior destinam-se a operações de valorização.  

12.g Pré-tratamento dos resíduos antes da sua eliminação 
(aplicabilidade geral). 

Sim 
Apenas se justifica submeter os rejeitados da reciclagem de papel 
e cartão a uma operação de compactação para remoção da 
humidade. 

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 
nutrientes no efluente (aplicável se o azoto presente 
nos aditivos químicos não estiver biodisponível - 
não pode ser utilizado como nutriente no 
tratamento biológico, ou se o balanço de 
nutrientes for excedentário). 

Não  
aplicável  

Vai ser necessário adicionar ureia e ácido fosfórico ao efluente 
antes do tratamento secundário, de forma a garantir os nutrientes 
necessários à actividade biológica.  

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 
As águas residuais são submetidas a um tratamento primário por 
flutuação com ar dissolvido e adição de coagulante e floculante 
(Krofta). 

14.b Tratamento secundário (biológico). Sim No âmbito do projecto de optimização. 

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 VLE definidos no regulamento da entidade 
gestora (Indaqua Feira). 

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 da 
instalação de tratamento biológico. 

Sim 
A concepção e a formação prevista dos operadores permitirão o 
funcionamento adequado do tratamento biológico. 

16.b Controlo regular da biomassa activa Sim 

O funcionamento do tratamento secundário será seguido por 
operadores 24 horas por dia. Além disso, os operadores irão 
executar inspecções periódicas e sempre que necessário. 

Pontualmente, entre outras, serão 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, serão tomadas as medidas 
correctivas necessárias. 

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

Sim 
Periodicamente serão realizadas análises ao efluente e, mediante 
os resultados, será ajustado o doseamento de nutrientes, de modo 
a cumprir com os parâmetros de controlo. 
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Quadro 1 – Situação futura na instalação em relação às MTD (Gerais) (cont.) 

Descrição das MTD 
(e respectiva aplicabilidade) 

Situação na 
Instalação 

Descrição da Situação Futura  

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, 
que deve incluir a identificação das fontes 
ruidosas e as áreas afectadas, os cálculos e 
medições dos níveis de ruído de forma a 
classificar as fontes de acordo com esses níveis, a 
identificação da combinação mais eficaz das 
técnicas em termos de custos, bem como a sua 
aplicação e monitorização (aplicabilidade geral). 

Sim 

Todos estes aspectos foram implementados na Papeleira 
Portuguesa. 

A última campanha de caracterização do ruído para o exterior, 
realizada em Janeiro de 2016, mostra que é cumprida a legislação 
aplicável (Decreto-Lei n.º 9/2007). 

O projecto de optimização considera o isolamento térmico e 
acústico dos edifícios da produção, bem como a substituição de 
equipamentos com menor nível de ruído.  

Será efectuada nova campanha de monitorização do ruído após a 
concretização do projecto de optimização. 

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 
barreiras acústicas (geralmente aplicável em 
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). 

Não 
aplicável 

Apenas aplicável a novas instalações. 

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). 

Sim 

Todos os aspectos referidos estão implementados na Papeleira 
Portuguesa e foram considerados no projecto de optimização. 

 

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). 

Sim Medidas consideradas no projecto de optimização. 

17.e Utilização, nos equipamentos e nas tubagens, de 
dispositivos de baixo nível de ruído e atenuadores 
de ruído (aplicabilidade geral). 

Sim 
Na aquisição de novos equipamentos são avaliadas e 
implementadas as soluções adequadas para minimizar os níveis 
de ruído, como é o caso do presente projecto de optimização.  

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). 

Não 
aplicável 

Não existem, nem está prevista a instalação de máquinas com 
risco elevado de vibrações. 

17.g Instalar protecção acústica em edifícios, incluindo: 
– Materiais para absorção do som em paredes e 

coberturas; 
– Portas insonorizantes; 
– Vidros duplos nas janelas. 

Sim 
Foi considerada a instalação de protecção térmica e acústica nos 
edifícios da produção. 
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     Quadro 1 – Situação futura na instalação em relação às MTD (Gerais) (cont.) 

Descrição das MTD 
(e respectiva aplicabilidade) 

Situação na 
Instalação 

Descrição da Situação Futura  

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.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). 

Não 
aplicável 

Apenas aplicável a novas instalações. 

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). 

Não 
aplicável 

Não é utilizada madeira no processo de fabrico. 

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 

São efectuadas medições periódicas dos níveis de ruído nos 
locais de trabalho para avaliação da exposição dos trabalhadores 
ao ruído e as fichas individuais são dadas a conhecer a todos os 
colaboradores. 

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 
subterrâneos no projecto ou garantir que a sua 
localização é conhecida e documentada. 

Sim 

Existem e estão adequadamente arquivados desenhos com a 
localização de tubagens e reservatórios enterrados. 

No projecto de optimização não foi considerada a instalação de 
reservatórios enterrados. 

18.b Estabelecer instruções para o esvaziamento dos 
equipamentos de processo, dos reservatórios e das 
tubagens. 

Sim 

Existem procedimentos escritos relativos ao esvaziamento de 
equipamentos de processo, reservatórios e tubagens, os quais são 
seguidos aquando de situações de paragem das instalações para 
manutenção. 

18.c Garantir uma desactivação “limpa” da instalação 
(p.e., promover a limpeza e a reabilitação do 
local). Devem salvaguardar-se as funções naturais 
do solo, se possível. 

Sim 

A instalação da Papeleira Portuguesa 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 estruturas, com a recolha 
de todos os materiais e produtos que não forem integralmente 
utilizados. 

Na fase de desactivação, prevê-se prolongar o funcionamento da 
ETAR, de forma a depurar todas as águas residuais que sejam 
compatíveis com o sistema de tratamento existente. 

Os resíduos da desactivação serão devidamente separados, 
armazenados e encaminhados para destino final adequado.    

18.d Utilizar um programa de monitorização, 
especialmente no que respeita às águas 
subterrâneas, de forma a detectar impactes futuros 
no local da instalação e na sua envolvente. 

Sim 
Será implementado um procedimento no âmbito do Sistema 
Integrado de Gestão (SIG) da Qualidade, Ambiente e Segurança. 

18.e Elaborar e manter um programa de cessação da 
actividade ou encerramento das instalações, 
baseado numa análise de riscos, que inclua uma 
organização transparente das actividades de 
desactivação, tendo em conta as condições locais. 

Sim Ver MTD 18.c 
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2.2 Conclusões MTD para o Processamento de Papel para Reciclagem 

As conclusões MTD do presente subcapítulo aplicam-se às instalações integradas de 
fibra reciclada e às instalações de pasta de fibra reciclada. Além das conclusões MTD 
deste subcapítulo, aplicam-se também à produção de papel em instalações integradas de 
produção de pasta, papel e cartão de fibra reciclada as MTD 49, 51, 52c e 53. 
 
No Quadro 2 apresenta-se a situação futura da instalação, em relação às MTD aplicáveis 
ao processo de produção de pasta e papel de fibra reciclada. 

 
A avaliação da situação é apresentada em relação à situação futura, após a concretização 
do projecto de optimização. 

 
  Quadro 2 – Situação futura na instalação em relação às MTD 

                                      (processamento de papel para reciclagem)   
 

Descrição das MTD 
(e respectiva aplicabilidade) 

Situação na 
Instalação Descrição da Situação Futura  

MTD 42 – Gestão dos Materiais (para evitar a contaminação dos solos e das águas subterrâneas, ou reduzir os riscos conexos, e para 
reduzir a deslocação pelo vento do papel para reciclagem e as emissões difusas de poeiras das áreas de armazenagem de papel, constitui 

MTD utilizar umas das técnicas indicadas a seguir, ou uma combinação das mesmas) 

42.a Pavimentar a área de armazenagem de papel para 
reciclagem (aplicabilidade geral) 

Sim 
Toda a área de armazenagem de fardos de papel para reciclagem 
ficará devidamente pavimentada com a implementação do 
projecto de optimização.  

42.b Recolha das escorrências contaminadas da área de 
armazenagem de papel para reciclagem, com 
envio para uma estação de tratamento de águas 
residuais (as águas pluviais não contaminadas p.e. 
de coberturas de edifícios podem ser 
descarregadas separadamente) (a aplicabilidade 
pode ser limitada pelo grau de contaminação 
das escorrências – baixa concentração – e/ou 
pelas dimensões da estação de tratamento de 
águas residuais).   

Sim 
Com a implementação do projecto de optimização as águas de 
escorrências da armazenagem de papel para reciclagem serão 
recolhidas para tratamento na ETARI. 

42.c Confinamento da área de armazenagem de papel 
para reciclagem com uma vedação de protecção 
contra o vento (aplicabilidade geral). 

Sim 
Com a implementação do projecto de optimização será 
completado o confinamento da área de armazenagem de papel 
para reciclagem. 

42.d Limpeza regular da área de armazenagem de 
papel, desimpedimento dos acessos rodoviários e 
esvaziamento e limpeza dos sumidouros, de modo 
a reduzir as emissões difusas de poeiras. Desta 
forma, é possível reduzir o arrastamento pelo 
vento de fragmentos de papel e fibras, bem como 
o esmagamento de papel pelo tráfego local, o que 
pode ocasionar emissões adicionais de poeiras, 
especialmente na estação seca (aplicabilidade 
geral).  

Sim 
São efectuadas limpezas de rotina, com periodicidade semanal,   
a manter no futuro. 

42.e Armazenagem dos fardos ou do papel para 
reciclagem a granel sob cobertura, de modo a 
proteger o material dos agentes atmosféricos 
(humidade, processos de degradação microbiológica, 
etc.) (a aplicabilidade pode ser limitada pelas 
dimensões da área necessária). 

Não  
aplicável 

Parte do armazém de papel para reciclagem dispõe de cobertura, 
não se justificando a sua cobertura integral. 
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Quadro 2 – Situação futura na instalação em relação às MTD (cont.) 
                                      (processamento de papel para reciclagem)   
 

Descrição das MTD 
(e respectiva aplicabilidade) 

Situação na 
Instalação Descrição da Situação Futura  

MTD 43 – Águas Residuais e Emissões para a Água (para reduzir o consumo de água crua, a produção de águas residuais e as cargas de 
poluentes, constitui MTD utilizar uma combinação das técnicas indicadas a seguir) 

43.a Separação das redes de água Sim Já existem redes de águas separadas, que se manterão no futuro. 

43.b Fluxo em contracorrente das águas do processo e 
recirculação de água. 

Sim 

Com o objectivo de minimizar o consumo de água fresca e a 
descarga de águas residuais, é efectuada a recirculação de águas 
do processo das diferentes etapas para as etapas anteriores.  

Nos circuitos de água (máquina de papel e preparação de pasta), 
a água com elevado teor de fibras é recirculada para ser utilizada 
novamente nos circuitos, minimizando a perda de fibras. 

 Os circuitos da máquina de papel são excedentários em águas 
brancas e os circuitos de preparação de pastas são deficitários. 
Assim, as águas brancas dos circuitos da máquina de papel são 
alimentadas à instalação de preparação de pasta para serem 
utilizadas na desfibração e diluição da pasta. 

43.c Reciclagem parcial das águas residuais tratadas, 
após o tratamento biológico; muitas fábricas de 
papel de fibra reciclada que produzem, 
nomeadamente, cartão canelado médio ou com 
cobertura especial, reutilizam águas residuais 
tratadas biologicamente. 

Sim 
De acordo com as necessidades e qualidade, serão recirculadas 
parcialmente as águas residuais tratadas. 

43.d Clarificação das águas brancas. Sim 
Existência de sistema de flutuação com ar dissolvido e adição de 
coagulante e floculante que permite reutilizar as águas brancas, 
prevendo-se também a instalação de um filtro de discos. 

MTD 44 – Águas Residuais e Emissões para a Água (para proporcionar um sistema avançado de fecho  dos circuitos de água nas 
instalações que processam papel para reciclagem e para evitar eventuais efeitos negativos decorrentes de uma maior reciclagem das águas 

do processo, constitui MTD utilizar uma das técnicas indicadas a seguir, ou uma combinação das mesmas)  

44.a Monitorização e controlo em contínuo da qualidade 
da água do processo (aplicabilidade a fábricas de 
papel de fibra reciclada com um sistema 
avançado de fecho dos circuitos de água). 

Sim 
São efectuadas medições e análises periódicas das águas de 
processo. 

44.b Prevenção e eliminação dos biofilmes por recurso 
a métodos que minimizem as emissões de 
biocidas (aplicabilidade a fábricas de papel de 
fibra reciclada com um sistema avançado de 
fecho dos circuitos de água). 

Sim 
São efectuadas operações regulares de lavagem, purgas e a 
manutenção adequada dos reservatórios e tubagens. 

44.c Remoção do cálcio da água de processo por 
precipitação controlada de carbonato de cálcio 
(aplicabilidade a fábricas de papel de fibra 
reciclada com um sistema avançado de fecho dos 
circuitos de água). 

Não 
aplicável 

Por não serem necessárias, não se utilizam técnicas de remoção 
controlada do carbonato de cálcio. 

MTD 45 – 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 em MTD 13, MTD 14, MTD 15, 

MTD 16, MTD 43 e MTD 44 

45. Deve ser usada uma combinação das MTD 13, 14, 
15, 16, 43 e 44. 

Sim Ver as MTD referidas.  

 
 

No caso das fábricas integradas de produção de papel de fibra reciclada, os NEA-MTD 
para o efluente tratado incluem as emissões líquidas do fabrico de papel, já que os 
circuitos de águas brancas das máquinas de papel estão estreitamente ligados aos da 
preparação de pasta. 
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Os NEA-MTD no efluente tratado e aplicáveis à produção de pasta e papel de fibra 
reciclada sem destintagem estão indicados no Quadro 18. 
 

   Quadro 18 – NEA-MTD da carga específica de poluentes no efluente tratado  
        (fabrico de pasta e papel de fibra reciclada sem destintagem) 

 

Parâmetro Média anual 
(kg/t) 

Carência Química de Oxigénio (CQO) 0,4 (1) - 1,4 
Sólidos Suspensos Totais (SST) 0,02 - 0,2 (2) 
Azoto Total (N Total) 0,008 - 0,09 
Fósforo Total (P Total) 0,001 - 0,005 (3) 

(1) - Nas fábricas em que os circuitos estão completamente fechados não há emissões 
de CQO. 

(2) - Em instalações existentes, podem ocorrer valores até 0,45 kg/t, devido à contínua 
degradação do papel pelos ciclos de reciclagem e à dificuldade de modernizar 
continuamente o tratamento de efluentes. 

(3) - Nas fábricas com caudais de águas residuais entre 5 e 10 m3/t, o limite superior da 
gama é de 0,008 kg/t. 

 
É expectável que a concentração de CBO5 no efluente tratado seja baixa (cerca de        
25 mg/l numa amostra composta de 24 horas). No entanto, considera-se que o valor de 
CBO5 de 25 mg/l será apenas meramente indicativo e não um NEA-MTD a ser definido 
como VLE nas licenças ambientais, tal como está previsto nas MTD. 
 
No entanto, no presente caso, como o efluente está ligado ao colector municipal, gerido 
pela Indaqua Feira, cujas águas residuais são depois depuradas na ETAR de Espinho, 
que dispõe de tratamento biológico por lamas activadas, será cumprido o respectivo 
regulamento.  

 
Apresentam-se a seguir as restantes MTD associadas ao processo de produção de pasta 
e papel de fibra reciclada.  

 
       Quadro 2 – Situação futura na instalação em relação às MTD (cont.) 

                                (processamento de papel para reciclagem)   
 

Descrição das MTD 
(e respectiva aplicabilidade) 

Situação na 
Instalação Descrição da Situação Futura  

MTD 46 – Consumo de Energia e Eficiência Energética (constitui MTD reduzir o consumo de energia eléctrica das instalações de 
produção de papel de fibras recicladas por recurso a uma combinação das técnicas a seguir indicadas) 

46.a Alta consistência da desintegração do papel para 
reciclar, para separação das fibras (aplicabilidade 
geral em novas instalações e em instalações 
existentes objecto de grandes remodelações). 

Siml Existe um desfibrador (pulper) que funciona a alta consistência. 

46.b Crivagem grossa e fina eficientes, através da 
optimização da concepção dos rotores dos crivos 
e da sua operação, de modo a permitir a utilização 
de equipamentos de menores dimensões com 
menor consumo específico de energia 
(aplicabilidade geral em novas instalações e em 
instalações existentes objecto de grandes 
remodelações). 

Sim MTD implementada. 
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       Quadro 2 – Situação futura na instalação em relação às MTD (cont.) 
                                (processamento de papel para reciclagem)   
 

Descrição das MTD 
(e respectiva aplicabilidade) 

Situação na 
Instalação Descrição da Situação Futura  

MTD 46 – Consumo de Energia e Eficiência Energética (constitui MTD reduzir o consumo de energia eléctrica das instalações de 
produção de papel de fibras recicladas por recurso a uma combinação das técnicas a seguir indicadas)(cont.) 

46.c Aplicação de conceitos de poupança de energia na 
preparação da pasta, extraindo as impurezas o 
mais cedo possível no processo, utilizando 
componentes mecânicos em menor número e 
optimizados, de modo a restringir o 
processamento das fibras com utilização intensiva 
de energia (aplicabilidade geral em novas 
instalações e em instalações existentes objecto 
de grandes remodelações). 

Sim MTD implementada. 

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) 

49.a Recuperação/reciclagem dos pigmentos de 
revestimento. 

Não 
aplicável 

Não é efectuado o revestimento do papel na Papeleira 
Portuguesa. 

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

Não 
aplicável 

Idem. 

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 é efectuado o revestimento do papel na Papeleira 
Portuguesa. 

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.c Recuperação/reciclagem dos pigmentos de 
revestimento do papel. 

Não 
aplicável 

Não são utilizados revestimentos e pigmentos. 

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). 

Sim Ver MTD 46.b 

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

Não 
aplicável 

Não aplicável pelo facto de se efectuar uma operação de 
refinação da pasta muito ligeira. 

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

Sim 
Já existe uma prensa de nip largo, mas o projecto de optimização 
considera a instalação de uma prensa de sapata (ENP) de elevada 
eficiência na máquina de papel. 

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

Sim 

Existe uma campânula (hood) que faz a recuperação de calor da 
secaria da máquina de papel, estando contemplado no projecto de 
optimização a correcta gestão de vapor, dos condensados e do 
sistema aerotérmico. 

53.e Redução da utilização directa de vapor através de 
uma integração cuidadosa dos processos, 
nomeadamente por recurso à análise Pinch 
(aplicabilidade geral). 

Sim MTD implementada. 

53.f Refinadores de elevada eficiência (aplicável a 
novas instalações). 

Sim Ver MTD 53.b 
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 Quadro 2 – Situação futura na instalação em relação às MTD (cont.) 
                                                  (produção de papel)  
 

Descrição das MTD 
(e respectiva aplicabilidade) 

Situação na 
Instalação Descrição da Situação Futura na EKV 

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.g Optimização do modo de funcionamento dos 
refinadores existentes (p.e. redução dos períodos 
de funcionamento em vazio) (aplicabilidade 
geral). 

Sim MTD implementada. 

53.h Concepção optimizada das bombas e instalar 
variadores de frequência em motores de bombas, 
bem como accionamentos sem redutores 
(aplicabilidade geral). 

Sim Idem. 

53.i Tecnologias de refinação de vanguarda 
(aplicabilidade geral). 

Não 
aplicável 

Ver MTD 53.b 

53.j Aquecimento com vapor da caixa de banda contínua, 
para melhorar as propriedades de 
drenagem/capacidade de desidratação 
(aplicabilidade geral). 

Não 
aplicável 

Dadas as melhorias que vão ser efectuadas na secção de 
prensagem da máquina de papel, designadamente com a 
instalação de uma prensa de sapata, não se justifica a instalação 
de um sistema de pré-aquecimento com vapor 

53.k Sistema de vácuo optimizado (p.e. utilização de 
turboventiladores em vez de bombas de anel de 
água) (aplicabilidade geral). 

Sim 
O sistema de vácuo vai ser optimizado dispondo de motores com 
ventilação forçada e com variação de velocidade.  

53.l Optimização da produção e manutenção do 
sistema de distribuição de ar comprimido 
(aplicabilidade geral). 

Sim Sistema já implementado. 

53.m Optimização da recuperação de calor, do sistema de 
ar e instalação de isolamento térmico 
(aplicabilidade geral). 

Sim 
MTD implementada, a ser melhorada com o projecto de 
optimização. 

53.n Utilização de motores de alta eficiência 
(aplicabilidade geral). 

Sim 
Já existem alguns motores de alta eficiência, mas serão instalados 
outros associados ao projecto de optimização. 

53.o Pré-aquecimento da água dos chuveiros com um 
permutador de calor (aplicabilidade geral). 

Sim Está considerado. 

53.p Utilização do calor residual para secagem das 
lamas ou de biomassa (aplicabilidade geral). 

Não 
aplicável 

Não existe caldeira de biomassa, nem calor residual para 
secagem das lamas do tratamento biológico.  

53.q Recuperação de calor dos ventiladores axiais (se 
utilizados) para fornecimento de ar à câmara de 
secagem (aplicabilidade geral). 

Não 
aplicável 

Não são utilizados ventiladores axiais. 

53.r Recuperação de calor do ar de exaustão da gaiuta do 
secador Yankee por recurso a uma torre biológica 
(aplicabilidade geral). 

Não 
aplicável 

Não existe secador Yankee (aplicável em fábricas de papel 
tissue). 

53.s Recuperação de calor do ar quente de exaustão por 
sistemas de infravermelhos (aplicabilidade geral). 

Não 
aplicável 

Aplicável em fábricas de papel revestido. 
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REGRAS AMBIENTAIS PARA A FASE DE CONSTRUÇÃO 

1. CONSIDERAÇÕES GERAIS 

O presente documento, que faz parte integrante do Caderno de Encargos das 
Empreitadas de Execução do projecto de optimização da Papeleira Portuguesa, define as 
regras de natureza ambiental, a cujo cumprimento os Empreiteiros ficam vinculados, em 
prosseguimento de objectivos de elevada protecção ambiental e desenvolvimento 
sustentável. 
 
Desta forma, garante-se que a construção do projecto de optimização da Papeleira 
Portuguesa será norteada por rigorosos e exigentes critérios de protecção ambiental, 
constituindo um exemplo de boas práticas na sua implementação, em respeito por todos 
os requisitos legais, de natureza ambiental, aplicáveis a actividades temporárias, como 
as obras de construção civil, montagem de equipamentos e gestão de estaleiros, bem 
como os requisitos particulares respeitantes às especificidades do local de implantação. 
 
Na fase de adjudicação, os Empreiteiros terão que demonstrar a aceitação e 
cumprimento integral de todos os requisitos definidos no presente documento. 
 
 

2. CONDICIONANTES AMBIENTAIS A CUMPRIR  

2.1 Plano de Gestão Ambiental 

Antes do início da fase de construção, os Empreiteiros terão de desenvolver um Plano 
de Gestão Ambiental (PGA), de modo a adequá-lo à empreitada em causa, tendo por 
base os requisitos e regras aqui definidos, a legislação e normas aplicáveis e, ainda, 
outras instruções emanadas do Dono da Obra. 
 
O Plano de Gestão Ambiental, a ser submetido a aprovação pelo Dono da Obra antes do 
início dos trabalhos, terá como objectivos principais: 
 

• Constituir um documento onde estão definidos e expressos os princípios e as 
intenções relativos ao desempenho ambiental global que o Empreiteiro se propõe 
atingir durante a obra; 

• Definir os princípios gerais de gestão ambiental a observar na empreitada; 
• Definir os recursos, humanos ou outros, 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; 

• Definir os procedimentos e trabalhos a desenvolver com vista à implementação do 
programa de monitorização ambiental da fase de construção, definido no presente 
documento. 
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O PGA deverá incluir o Plano de Obra, o Plano de Gestão de Efluentes, o Plano de 
Gestão de Resíduos e o Plano de Desactivação de Estaleiros e Áreas Afectas à Obra, 
para além de um Sistema de Gestão Ambiental (SGA) das obras.  
 
Será, ainda, da responsabilidade dos Empreiteiros, 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 minimizar ou eliminar os impactes 
ambientais durante a execução da obra. 
 

2.2 Responsável pela Área de Ambiente 

Os Empreiteiros nomearão um Responsável pela Área de Ambiente, cujas competências 
em termos ambientais abrangerão as seguintes tarefas: 
 

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

• Criar os procedimentos relacionados com a implementação das medidas de 
minimização indicadas no presente documento, ou de outras que se venham a 
revelar necessárias; 

• Manter um arquivo actualizado de todos os documentos associados ao 
acompanhamento ambiental da obra; 

• Registar no Livro de Obra eventuais ocorrências com impacte no meio ambiente; 
• Elaborar, com periodicidade mensal, o relatório de acompanhamento ambiental. 

 
2.3 Documentação 

Os Empreiteiros são responsáveis por manter o registo e arquivo de toda a 
documentação ambiental relevante, a qual poderá, em qualquer altura, ser consultada 
pelo Dono de Obra e por entidades oficiais, devendo incluir, entre os principais: 
 

• Comprovativos de conformidade legal, incluindo licenças, certificados, 
autorizações de utilização, guias de transporte de resíduos, entre outros; 

• Comunicações efectuadas com as partes envolvidas, incluindo o público em geral; 

• Comprovativos do controlo de operações, incluindo: 

− Registo de implementação de medidas de minimização de impactes; 

− Registo/inventário dos resíduos produzidos e do destino dos mesmos; 

− Registo/inventário das águas residuais produzidas e respectivo destino final; 

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

− Registo/inventário de máquinas emissoras de níveis elevados de emissões 
atmosféricas; 

− Registo da ocorrência de acidentes ambientais. 
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2.4 Relatórios 

Mensalmente, os Empreiteiros terão, obrigatoriamente, que apresentar um relatório das 
actividades desenvolvidas no que concerne à aplicação do Plano de Gestão Ambiental, 
incluindo a componente de monitorização ambiental. 
 

2.5 Comunicação Interna e Externa 

a) 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. 
 

b) 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. 

 
2.6 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 internas ou externas. 
 

2.7 Boas Práticas Ambientais 

Todos os intervenientes da empreitada de execução do projecto de optimização da 
Papeleira Portuguesa 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: 
 
. 2.7.1.M1 – Reduzir, tanto quanto possível, a área afecta à obra, estaleiros, acessos 

temporários e a todas as actividades de construção; 
. 2.7.1.M2 – Minimizar as perturbações do foro fundiário, confinando as actividades 

de construção à área afecta à obra e proibindo a utilização de outros 
terrenos;  

. 2.7.1.M3 – Proceder à gestão do estaleiro em conformidade com o regulamento 
municipal existente para este tipo de infra-estrutura temporária; 

. 2.7.1.M4 – 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; 

. 2.7.1.M5 – 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: 
 
. 2.7.1.M6 – 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; 

. 2.7.1.M7 – Assegurar a reposição ou a substituição adequada de infra-estruturas 
danificadas ou interferidas, de equipamentos e de serviços existentes 
nas zonas adjacentes à obra; 

. 2.7.1.M8 – Assegurar o restabelecimento de serviços e de ocupações de subsolo 
interceptados na área afecta à obra; 

. 2.7.1.M9 – Assegurar a reparação das vias de circulação utilizadas para acesso à 
obra; 

. 2.7.1.M10 – Assegurar a desobstrução e limpeza de todos os elementos hidráulicos 
de drenagem que possam ter sido afectados pelas obras de construção; 

. 2.7.1.M11 – 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; 

. 2.7.1.M12 – 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: 
 
. 2.7.2.M1 – 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; 

. 2.7.2.M2 – 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. 

. 2.7.2.M3 – 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. 
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2.7.3 Minimização da degradação do solo  

Na fase de construção, o Empreiteiro terá que dar resposta aos seguintes requisitos: 
 
. 2.7.3.M1 – Todas as actividades construtivas, especialmente as acções de 

desmatação, limpeza e decapagem dos solos, devem ser estritamente 
limitadas à área de intervenção da obra; 

. 2.7.3.M2 – Assegurar, se aplicável, 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 físico-químicas 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; 

. 2.7.3.M3 – 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; 

. 2.7.3.M4 – 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; 

. 2.7.3.M5 – 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; 

. 2.7.3.M6 – Programar as actividades de construção, de forma a iniciar a 
movimentação de terras logo que os solos estejam limpos, a evitar a 
repetição de acções sobre os mesmos solos e a reduzir, ao mínimo, o 
período em que estes ficam a descoberto; 

. 2.7.3.M7 – 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; 

. 2.7.3.M8 – 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; 

. 2.7.3.M9 – 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; 

. 2.7.3.M10 – 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; 
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. 2.7.3.M11 – 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; 

. 2.7.3.M12 – 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; 

. 2.7.3.M13 – 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: 
 
. 2.7.3.M14 – 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:  
 
. 2.7.4.M1 – Evitar a criação de depressões no terreno ou a formação de barreiras que 

impeçam a drenagem eficaz das águas; 
. 2.7.4.M2 – Planear e implementar a drenagem pluvial das zonas de trabalho/frentes 

de obra, se aplicável, através da criação de caminhos preferenciais das 
escorrências superficiais, com o objectivo de minimizar a erosão e o 
transporte sólido; 

. 2.7.4.M3 – 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, se aplicável, para 
encaminhamento para as redes existentes na Papeleira Portuguesa; 

. 2.7.4.M4 – Proibição de quaisquer descargas de águas residuais domésticas ou 
industriais, que não seja para os sistemas de drenagem referidos no 
número anterior; 
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. 2.7.4.M5 – Se necessário, para minimizar o seu efeito nas redes existentes, todas as 
zonas onde seja previsível a contaminação com hidrocarbonetos, se 
aplicável, deverão integrar um dispositivo de separação de óleos; 

. 2.7.4.M6 – 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;  

. 2.7.4.M7 – 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, se aplicável; 

. 2.7.4.M8 – Controlo eficaz do sistema de abastecimento de água de modo a 
minimizar e prevenir as fugas de água; 

. 2.7.4.M9 – Adequação, sempre que possível, da qualidade da água aos usos a que 
se destina; 

. 2.7.4.M10 – 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: 
 
. 2.7.5.M1 – Utilizar os caminhos existentes como acessos de obra; 
. 2.7.5.M2 – As acções de remoção da vegetação, se aplicável, deverão restringir-se 

ao estritamente indispensável para a implementação do projecto; 
. 2.7.5.M3 – 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, os Empreiteiros 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: 
 
. 2.7.6.M1 – Proibição de queimas a céu aberto de qualquer tipo de materiais 

residuais, colocando sinalização de interdição em pontos estratégicos da 
obra; 

. 2.7.6.M2 – 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; 
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. 2.7.6.M3 – 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; 

. 2.7.6.M4 – Selecção das técnicas e práticas que dêem origem a menores emissões 
de poeiras e de outros poluentes atmosféricos; 

. 2.7.6.M5 – Limitação da velocidade de circulação dos veículos, colocando 
sinalização adequada; 

. 2.7.6.M6 – Aspersão com água, quando necessário, dos solos ainda não protegidos, 
dos pavimentos e pilhas de inertes; 

. 2.7.6.M7 – Realização da limpeza regular dos acessos e da área afecta à obra, para 
evitar a acumulação e ressuspensão de poeiras; 

. 2.7.6.M8 – 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, se aplicável; 

. 2.7.6.M9 – 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); 

. 2.7.6.M10 – 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. 

 
2.7.7 Minimização das emissões de ruído 

Durante a fase de construção, os Empreiteiros terão 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: 
 
. 2.7.7.M1 – Realizar as actividades ruidosas, sempre que possível, nos dias úteis e 

no período das 08:00 h às 20:00 h; 
. 2.7.7.M2 – 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 Santa Maria da Feira), a respectiva licença especial de 
ruído; 
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. 2.7.7.M3 – 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; 

. 2.7.7.M4 – Caso os valores resultantes da monitorização excedam os limites 
regulamentares aplicáveis deverão ser implementadas as medidas de 
minimização apropriadas; 

. 2.7.7.M5 – 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; 

. 2.7.7.M6 – Deverão ser seleccionados, sempre que possível, técnicas e processos 
que causem menos ruído; 

. 2.7.7.M7 – Os Empreiteiros deverão 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; 

. 2.7.7.M8 – 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; 

. 2.7.7.M9 – 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; 

. 2.7.7.M10 – 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; 

. 2.7.7.M11 – 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; 

. 2.7.7.M12 – 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, os Empreiteiros terão 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: 
 
. 2.7.8.M1 – Racionalização da circulação de veículos e de maquinaria de apoio à 

obra; 
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. 2.7.8.M2 – Utilização de maquinaria de apoio à obra com potências de trabalho 
adequadas, de modo a evitar a geração de vibrações excessivas; 

. 2.7.8.M3 – 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; 

. 2.7.8.M4 – Selecção e utilização, sempre que possível, de veículos e maquinaria de 
apoio à obra projectados para evitar e controlar a geração de vibrações; 

. 2.7.8.M5 – Selecção, sempre que possível, de técnicas e processos construtivos que 
gerem menos vibrações; 

. 2.7.8.M6 – 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; 

. 2.7.8.M7 – 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: 
 
. 2.7.9.M1 – 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; 

. 2.7.9.M2 – 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; 

. 2.7.9.M3 – 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; 

. 2.7.9.M4 – 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 
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outras intervenções que visem proteger e/ou valorizar elementos de 
reconhecido interesse patrimonial, nomeadamente de interesse 
arqueológico, arquitectónico, etnográfico ou histórico; 

. 2.7.9.M5 – No caso de surgimento de ocorrências de interesse patrimonial devem 
observar-se os seguintes procedimentos: depósito, sinalização e registo 
documental; 

. 2.7.9.M6 – 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; 

. 2.7.9.M7 – Para além das medidas supra enunciadas, os Empreiteiros terão de 
cumprir os procedimentos listados no Capítulo 3 deste anexo. 

 
2.7.10 Gestão de resíduos 

Na fase de construção, os Empreiteiros terão 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 dos Empreiteiros 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 
 

. 2.7.10.M1 – Os resíduos produzidos na obra ou no estaleiro deverão ser 
recolhidos selectivamente em fracções compatíveis com o destino 
final ambientalmente mais adequado; 

. 2.7.10.M2 – 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; 

. 2.7.10.M3 – 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; 

. 2.7.10.M4  Os resíduos de construção e demolição deverão ser triados e 
separados nas suas fracções recicláveis e enviados para valorização 
ou destino final; 

. 2.7.10.M5 – 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 
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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; 

. 2.7.10.M6 – 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%; 

. 2.7.10.M7 – 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; 

. 2.7.10.M8 – 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; 

. 2.7.10.M9 – Os resíduos susceptíveis de gerar efluentes contaminados, pela acção 
da percolação das águas pluviais, serão armazenados em contentores 
ou em parque coberto; 

. 2.7.10.M10 – 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 
 

. 2.7.10.M11 – 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; 

. 2.7.10.M12 – 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 
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e identificação do meio de transporte, o Empreiteiro solicitará por 
escrito o envio desse exemplar; 

. 2.7.10.M13 – 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; 

. 2.7.10.M14 – O transporte de óleos usados deverá obedecer aos requisitos da 
Portaria n.º 1028/92, de 5 de Novembro;  

. 2.7.10.M15 – 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; 

. 2.7.10.M16 – 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 
 

. 2.7.10.M17 – 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; 

. 2.7.10.M18 – 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; 

. 2.7.10.M19 – 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. 
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d) Registo no SIRAPA 
 

. 2.7.10.M20 – Os Empreiteiros procederão obrigatoriamente ao registo no Sistema 
Integrado de Registo da Agência Portuguesa do Ambiente 
(SIRAPA) 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 urbanos, cuja produção diária excede 
1100 l; 

iii) É produtor de resíduos perigosos com origem na actividade 
agrícola e florestal, nos termos definidos em portaria conjunta 
dos membros do Governo responsáveis pela área do ambiente e 
da agricultura;  

iv) É produtor de outros resíduos perigosos. 
 

2.7.11 Outros 

. 2.7.11.M1 – 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 pelos Empreiteiros (ver Capítulo 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  

Os Empreiteiros serão responsáveis, para além da implementação das boas práticas já 
enunciadas anteriormente, por realizar os trabalhos específicos no domínio patrimonial 
listados seguidamente: 
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• 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; 

• 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 1:25.000 de 
todos os locais com valor patrimonial identificados no decorrer do 
Acompanhamento Arqueológico da obra. 

 
 
4. PLANO DE MONITORIZAÇÃO  

Será da responsabilidade dos Empreiteiros 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. 
 

 Ambiente Sonoro 

De acordo com a legislação actualmente em vigor neste domínio (Decreto-Lei 
n.º 9/2007, de 17 de Janeiro), os Empreiteiros procederão à monitorização do ruído 
ambiente junto dos receptores sensíveis afectados, caso pretendam 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. 



 

 Estudo de Impacte Ambiental do Projecto de Optimização da Papeleira Portuguesa – Anexo IV 
IV-17

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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A B C D E 
MÉTODO DE 

CÁLCULO Excelente Boa Razoável Má 
Muito 

má 
PARÂMETRO: UNIDADES: 

PERCENTIL FREQUÊNCIA MIN MAX MIN MAX MIN MAX MIN MAX - 

Arsénio mg/l As 85 3 - 0.01 - 0.05 - - - 0.1 >0.1 

Azoto Kjeldahl mg/l N 85 4 - 0.5 - 1 - 2 - 3 >3 

Azoto amoniacal mg/l NH4 85 8 - 0.5 - 1.5 - 2.5 - 4 >4 

Carência 
bioquímica de 
oxigénio 

mg/l O2 85 8 - 3 - 5 - 8 - 20 >20 

Carência química 
de oxigénio 

mg/l O2 85 8 - 10 - 20 - 40 - 80 >80 

Chumbo mg/l Pb 85 3 - 0.05 - - - 0.1 - 0.1 >0.1 

Cianetos mg/l CN 85 3 - 0.05 - - - 0.08 - 0.08 >0.08 

Cobre mg/l Cu 85 3 - 0.05 - 0.2 - 0.5 - 1 >1 

Coliformes fecais /100 ml 85 8 - 20 - 2000 - 20000 - >20000  

Coliformes totais /100 ml 85 8 - 50 - 5000 - 50000 - >50000  

Condutividade µS/cm, 20ºC 85 8 - 750 - 1000 - 1500 - 3000 >3000 

Crómio mg/l Cr 85 3 - 0.05 - - - 0.08 - 0.08 >0.08 

Cádmio mg/l Cd 85 3 - 0.001 - 0.005 - 0.005 - >0.005  

Estreptococos 
fecais 

/100 ml 85 4 - 20 - 2000 - 20000 - >20000  

Fenois mg/l C6H5OH 85 4 - 0.001 - 0.005 - 0.01 - 0.1 >0.1 

Ferro mg/l Fe 85 3 - 0.5 - 1 - 1.5 - 2 >2 

Fosfatos P2O5 mg/l P2O5 85 8 - 0.4 - 0.54 - 0.94 - 1 >1 

Fósforo P mg/l P 85 8 - 0.2 - 0.25 - 0.4 - 0.5 >0.5 

Manganês mg/l Mn 85 3 - 0.1 - 0.25 - 0.5 - 1 >1 

Mercúrio mg/l Hg 85 3 - 0.0005 - - - 0.001 - 0.001 >0.001 

Nitratos mg/l NO3 85 8 - 5 - 25 - 50 - 80 >80 

Oxidabilidade mg/l 85 8 - 3 - 5 - 10 - 25 >25 

Oxigénio 
dissolvido (sat) 

% saturação de 
O2 

85 8 90 - 70 - 50 - 30 - <30 

Selénio mg/l Se 85 3 - 0.01 - - - 0.05 - 0.05 >0.05 

Substâncias 
tensioactivas  

mg/l, sulfato de 
lauril e sódio 

85 4 - 0.2 - - - 0.5 - 0.5 >0.5 

Sólidos suspensos 
totais 

mg/l 75 8 - 25 - 30 - 40 - 80 >80 

Zinco mg/l Zn 85 3 - 0.3 - 1 - 3 - 5 >5 

pH 
Escala 

Sorensen 
85 8 6.5 8.5 5.5 9 5 10 4.5 11 >11 

 
- O pH, sendo um parâmetro muito dependente de características geomorfológicas, pode apresentar valores fora 
deste intervalo, sem contudo significar alterações de qualidade devidas à poluição.  
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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”. 
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• Indicador de ruído diurno-entardecer-nocturno (Lden): “O indicador de ruído, expresso em 
dB(A), associado ao incómodo global, dado pela expressão: 
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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 III.1). (Decreto-Lei n.º 9/2007, de 

17 de Janeiro) 
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Quadro VI.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 
D em dB (A) 

q ≤ 12,5% 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 VI.2. 

 
Quadro VI.2 – Valores limite de exposição, segundo o Art.º 11 do Decreto-lei 

n.º 9/2007 de 17 de Janeiro 
Valores limite de exposição 

[dB(A)] Classificação da zona 
Lden Ln 

Zonas mistas 65 55 
Zonas sensíveis 55 45 

Zonas não classificadas 63 53 
Zonas sensíveis na proximidade de uma Grande Infra-

estrutura de Transporte 65 55 
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1 – INTRODUÇÃO 

Por solicitação da empresa Papeleira Portuguesa, S.A, realizou-se um estudo de Ambiente 

Sonoro, para efeitos de caracterização do ruído ambiental existente com a laboração da 

fábrica atual e cálculo da estimativa de ruído residual com base num processo de modelação. 

 

1.1 – OBJETIVOS 

Este estudo teve por objetivo a determinação dos níveis de ruído ambiental verificados na 

envolvente da instalação, durante a operação normal da mesma, através da avaliação do 

cumprimento dos limites legais do indicador de ruído noturno (Lnight (Ln)) e do indicador de 

ruído diurno-entardecer-noturno (Lden) definidos, bem como a realização de um trabalho de 

modelação acústica da instalação para cálculo de uma estimativa do ruído particular e 

respetivo cálculo do ruído residual existente na envolvente da instalação. 

 

1.2 – ÂMBITO 

O âmbito deste estudo é a realização de uma Campanha de monitorização do ruído ambiental, 

nos períodos diurno, entardecer e nocturno, junto de 4 recetores selecionados na envolvente 

da instalação, e referenciados na Secção 2.2 deste relatório e estimativa do valor de ruído 

particular associado à fábrica da Papeleira Portuguesa e respetivo cálculo do ruído residual. 

A campanha é constituída por amostragens realizadas no mês de Janeiro de 2016. 

 

1.3 – ENQUADRAMENTO LEGAL 

As medições de ruído ambiental foram realizadas de acordo com a Norma Portuguesa NP ISO 

1996 – partes 1 e 2, “Descrição, medição e avaliação do ruído ambiente” de 2011 e tendo em 

conta o Decreto – Lei n.º 9/2007, de 17 de Janeiro, alterado pela Declaração de Retificação n.º 

18/2007, de 16 de Março e pelo Decreto-Lei n.º 278/2007, de 1 de Agosto, que aprova o 

Regulamento Geral do Ruído (RGR) e que revogou o Regime Legal da Poluição Sonora (RPLS), 

aprovado pelo Decreto – Lei n.º 292/2000, de 14 de Novembro, com as alterações introduzidas 

pelo Decreto -Lei n.º 259/2002, de 23 de Novembro. 

Foi ainda tido em conta o “Guia Prático Para Medições de Ruido Ambiente” datado de Outubro 

2011, entrando este em vigor em Janeiro de 2012. 

 

O trabalho de modelação acústica teve em conta o disposto nas Diretrizes para Elaboração de 

Mapas de Ruído, Versão 3, de Dezembro 2011, da Agência Portuguesa do Ambiente, bem 
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como no Good Practice Guide for Strategic Noise Mapping and the Production of Associated 

Data on Noise Exposure, Versão 2 (GPG2), do Grupo de Trabalho de Avaliação da Exposição do 

Ruído da Comissão Europeira (WG-AEN). 

 

1.4 – AUTORIA TÉCNICA 

O presente relatório de monitorização foi elaborado pela empresa Ecovisão, Tecnologias do 

Meio Ambiente, Lda., com sede na Rua Monte de Burgos, 470/492, 1.º, Porto. 

 

2 – DESCRIÇÃO DA CAMPANHA DE MONITORIZAÇÃO 

2.1 – DEFINIÇÕES 

Em seguida são apresentadas definições dos principais parâmetros referidos neste estudo de 

ruído, assim como a respetiva nomenclatura: 

 

•Atividade ruidosa permanente: “a atividade 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); 

 

● Fonte de ruído: “a ação, atividade permanente ou temporária, equipamento, estrutura 

ou infra-estrutura que produza ruído nocivo ou incomodativo para quem habite ou 

permaneça em locais onde se faça sentir o seu efeito” (Decreto-Lei n.º 9/2007, de 17 de Janeiro); 

 

● Indicador de ruído diurno-entardecer-noturno (Lden): “o indicador de ruído, expresso 

em dB(A), associado ao incómodo global, dado pela expressão” (Decreto-Lei n.º 9/2007, de 17 de 

Janeiro): 

 

 (equação 2.1) 

 

● 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 atualizada correspondente, 
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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 atualizada 

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 noturno (Ln) ou (Lnight): “o nível sonoro médio de longa duração, 

conforme definido na Norma NP 1730-1:1996, ou na versão atualizada correspondente, 

determinado durante uma série de períodos noturnos representativos de um ano” (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 atividades humanas típicas, delimitado nos seguintes termos: 

o Período diurno – das 7 às 20 horas; 

o Período do entardecer – das 20 às 23 horas; 

o Período noturno – das 23 às 7 horas.” (Decreto-Lei n.º 9/2007, de 17 de Janeiro) 

 

● Recetor 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) 

 

● Ruído Ambiente: “ruído global observado em dada circunstância num determinado 

instante, devido ao conjunto das fontes sonoras que fazem parte da vizinhança próxima 

ou longínqua do local considerado.”  

 

● Ruído particular: “o componente do ruído ambiente que pode ser especificamente 

identificada por meios acústicos e atribuída a uma determinada fonte sonora” (Decreto-Lei n.º 

9/2007, de 17 de Janeiro); 

 

● Ruído Residual: “ruído ambiente ao qual se suprimem um ou mais ruídos particulares, 

em determinada situação.” (NP 1730: 1996) 
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● Zonas Mistas: “a área definida em plano municipal de ordenamento do território, cuja 

ocupação seja afeta 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) 

 

● 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 noturno”. (Decreto-Lei n.º 9/2007, de 17 de Janeiro) 

 

2.2 – LOCAIS DE MEDIÇÃO 

Os locais onde foram efectuadas as medições de ruído foram selecionados na envolvente da 

instalação, procurando caracterizar os recetores sensíveis mais próximos da mesma. 

Esta seleção teve ainda em conta os locais de medição de anteriores trabalhos de 

monitorização promovidos pelo cliente. 

 

Na Tabela 2.1, são apresentados os locais de medição selecionados com as suas características 

e respectiva posição geográfica obtida a partir da utilização de GPS, referenciado segundo o 

sistema WGS84 geográfico. 

 

Tabela 2.1- Localização dos pontos de monitorização 

Ponto 
Localização Características 

Posição Geográfica Usos do solo envolvente Tipo de recetores no local 

P1 
40°58'48.22"N 

8°36'9.50"W 

Uso habitacional e 
rodoviário 

Habitação individual 

P2 
40°58'47.04"N 

8°35'57.69"W 

Uso habitacional, 
agrícola e florestal 

Aglomerado 
habitacional 

P3 
40°58'39.55"N 

8°36'8.73"W 

Uso habitacional, 
agrícola e florestal 

Habitação individual 

P4 
40°58'40.85"N 

8°35'55.43"W 

Uso habitacional, 
agrícola e florestal 

Aglomerado 
habitacional 

 
Apresentam-se nas Figuras seguintes os registos fotográficos dos pontos anteriormente 

descritos. 
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Figura 2.1 – Ponto P1. 

 
Figura 2.2 – Ponto P2. 

 
Figura 2.3 – Ponto P3. 

 
Figura 2.4 – Ponto P4. 

 
Na figura seguinte é apresentada a localização dos pontos de medição face à instalação. 
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Figura 2.4 – Localização dos pontos avaliados. 
 
2.3 – MÉTODOS E EQUIPAMENTO DE RECOLHA DE DADOS 

As medições, a que dizem respeito o presente relatório de monitorização, foram efetuadas 

com utilização dos seguintes equipamentos: 

 

• Sonómetro Analisador – da marca Brüel&Kjær e modelo 2250; 

• Calibrador – da marca Brüel&Kjær e modelo 4231; 

• Higrómetro – da marca Kestrel e modelo 4000; 

• Termo - Anemómetro da marca Testo e modelo 410-2. 

 

O sonómetro para medição do nível de pressão sonora é de classe de exatidão 1, de acordo 

com a norma IEC 61672, sendo a marca e modelo do equipamento homologada pelo IPQ. Os 

filtros utilizados obedecem aos requisitos definidos na IEC 61260. A cadeia de medição é 

calibrada por utilização de um calibrador acústico de classe 1, de acordo com a norma EN IEC 

60942. 

 



 

RELATÓRIO DE MONITORIZAÇÃO DO AMBIENTE SONORO 

RUÍDO AMBIENTAL E RUÍDO RESIDUAL 

 
PAPELEIRA PORTUGUESA - 2016 

 

Rev.: 0  7/14 

FPS–A.001/2 

As medições foram efetuadas em conformidade com o estipulado na norma NP ISO1996 - 

partes 1 e 2. O sonómetro foi colocado em posição estacionária, montado num tripé a 

aproximadamente 1,5 m do solo. 

 

2.4 – PARÂMETROS MEDIDOS E TRATAMENTO DE DADOS 

O parâmetro descritor, utilizado como índice de avaliação e aferição do ruído ambiental local, 

foi o LAeq.  

 

Este parâmetro foi determinado por medições com recurso a técnica de amostragem. 

 

Os valores de LAeq, e os espectros em bandas de 1/3 de oitava foram determinados 

diretamente a partir do sonómetro e analisados face aos critérios definidos (ver Secção 2.5 – 

Critérios de Avaliação de Dados).  

 

2.5 – CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DOS DADOS 

Os critérios tidos em conta para avaliação dos dados foram a comparação dos resultados 

obtidos com o constante no Artigo 11º do Decreto-Lei nº 9/2007, de 17 de Janeiro, 

nomeadamente o número 1 e 2 do mesmo Artigo. 

 

Após consulta do PDM do Município de Santa Maria da Feira, verifica-se a existência da 

respetiva classificação acústica da sua área administrativa. Os pontos monitorizados P1, P2 e 

P4 encontram-se localizados em zona com classificação mista. Relativamente ao ponto P3 este 

localiza-se em zona sem classificação, mas envolvido por zonas mistas, pelo que será assim 

equiparado aos limites da zona classificada envolvente (zona mista). 

Assim, de acordo com o Regulamento Geral de Ruido, e segundo o especificado no número 1, 

alínea a) e número 2 do artigo 11.º, para efeitos da verificação dos valores limite de exposição, 

aplicam-se aos recetores sensíveis os valores Lden ≤ 65 dB(A) e Ln ≤ 55 dB(A).  

 

3 – APRESENTAÇÃO E APRECIAÇÃO DOS RESULTADOS – RUÍDO AMBIENTAL 

As medições de ruído da presente campanha foram efetuadas nos dias 26, 27, 28 e 29 de 

Janeiro de 2016. 

Apresentam-se seguidamente, os resultados obtidos na Campanha de Monitorização nos 

períodos diurno, entardecer e noturno, respetivamente, bem como as fontes de ruído mais 
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significativas identificadas nas proximidades dos locais de medição aquando da realização das 

medições. 

Em Anexo (ver Anexo II – Relatório de Ensaio) é apresentado o relatório de ensaio onde 

consta cada uma das medições efectuadas. 

 

Ponto 

Período 
Diurno 

Período 
Entardecer 

Período 
Noturno Principais fontes residuais 

presentes 
Fontes associadas à 

instalação Ld 
(dB(A)) 

Le 
(dB(A)) 

Ln 
(dB(A)) 

P1 59 57 55 
- Ruido emitido pelas vias locais; 
- Ruido emitido por aninais 
domésticos (Cães). 

Ventiladores, máquina de 
papel, bobinadoras, geração 
de vapor, pulpers, bombas 

hidráulicas, rebobinadoras e 
empilhadores 

P2 50 49 49 

- Ruido emitido por pássaros a 
chilrear; 
- Ruido emitido por animais 
domésticos (cães). 

P3 51 49 50 
- Ruido emitido por animais 
domésticos (cães); 
- Ruido emitido pela via local. 

P4 51 48 50 
- Ruido emitido por animais 
domésticos (cães). 

 

Na Tabela 4.5 apresentam-se os valores de Lden e Ln registados nas medições de ruído para os 

pontos em análise e respetiva comparação com os limites legais aplicáveis. 

 

Tabela 4.5 – Valores de Lden e Ln e valores limite de exposição 

Local 

Lden dB(A) Ln dB(A) 

Valores obtidos 
Valores Limite de 

Exposição 
Valores obtidos 

Valores Limite de 
Exposição 

P1 62 65 55 55 
P2 55 65 49 55 
P3 56 65 50 55 
P4 56 65 50 55 

 

Pela análise da Tabela anterior, verifica-se que todos os pontos avaliados se encontram em 

cumprimento com os valores limites constantes na legislação em vigor. 
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4 – CÁLCULO DE RUÍDO PARTICULAR E DE RUÍDO RESIDUAL 

Após análise com o cliente, verificou-se não ser possível efetuar paragens na laboração da 

fábrica, para efeitos da caracterização do ruído residual. 

Nesse sentido, o ruído residual foi determinado por cálculo, através de subtração logarítmica 

entre o ruído ambiente medido, indicado no relatório de ensaio constante em anexo, e o ruído 

particular da instalação atual, obtido através de simulação. 

Assim, foi desenvolvido um processo de modelação da instalação atual, de acordo com os 

dados de emissão dos seus equipamentos e de tráfego associados à mesma, disponibilizados 

pelo cliente. Esta modelação permitiu estimar os valores de ruído particular atuais da 

instalação. 

 

Os dados referentes às emissões sonoras dos equipamentos considerados na modelação da 

instalação atual, encontram-se patentes na Tabela 4.1. 

 
Tabela 4.1 – Níveis de pressão sonora (LPA) de equipamentos – Instalação atual 

Código 
Identificação do 

Equipamento Ruidoso 
Regime de 

funcionamento 
Nível de Potência 

Sonora (dB(A)) 

FR1 Máquina de papel Contínuo 85,2 

FR2 Refinação Contínuo 81,2 

FR3 Bobinadora Contínuo 85,3 

FR4 Rebobinadora Contínuo 88,2 

FR5 Empilhador Exterior Contínuo 72,1 

FR6 Gerador de Vapor Contínuo 85,3 

FR7 Oficina/Serralharia Diurno apenas 70,0 

FR8 Empilhador Interior Contínuo 72,1 
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Os empilhadores correspondem a fontes móveis, tendo sido assumido, de acordo com a 

informação facultada pelo cliente, a seguinte alocação de equipamentos: 

• Exterior (zonas de armazenamento de MP): 

o Período diurno - 3 

o Período entardecer - 1 

o Período noturno - 1 

• Interior 

o Expedição - 1 (p. diurno) 

o Acabamentos - 2 (todos os períodos) 

 

Na Tabela 4.2, pode-se verificar a estimativa de tráfego associado à laboração normal 

da instalação. 

 

Tabela 8.6 – Tráfego estimado associado à operação da unidade em pleno 

Tipo de veículos 

Tráfego diário 
(veículos/dia) 

Diurno Entardecer Noturno 

Ligeiros 
(assumido 50% para cada sentido (A29 e N1)) 

50 10 10 

Pesados 

Entrada de 
Matéria-Prima 

Acesso pela A29 10 0 0 

Acesso pela N1 2 0 0 

Expedição de 
produto 
acabado 

Acesso pela A29 8 0 0 

Acesso pela N1 2 0 0 

 

A simulação do ruído particular associado à instalação existente foi efetuada com 

recurso a um software de mapeamento acústico, sendo realizada a modelação do 

projeto e recetores envolventes, bem como as vias de acesso. 

 

A modelação foi efetuada com recurso ao Software de Mapeamento de Ruído 

Predictor Type 7810, versão 6.2, da Brüel & Kjær, tendo como base o algoritmo de 

cálculo da NP 4361-2:2001 - baseada na ISO 9613-2 (ISO 9613.1/2), para fontes 

industriais e o algoritmo de cálculo da Norma Francesa XPS 31-133 para o ruído 

associado ao tráfego rodoviário resultante da instalação. 
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Para criação do modelo digital de terreno, foram utilizados os elementos cartográficos 

disponibilizados no portal da Autarquia de Santa Maria da Feira, nomeadamente 

associados ao respetivo PDM, as plantas do projeto GMES RDA, resultantes do 

programa Copernicus da Comissão Europeia, e as plantas da instalação, facultadas pelo 

cliente. 

 

 
Figura 4.1 - Extrato do modelo digital de terreno desenvolvido. 

 

 
Figura 4.2 – Exemplo de Cálculo de propagação sonora sobre o modelo digital de terreno. 
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O ruído particular total da instalação é determinado pela soma energética do ruído 

particular associado aos equipamentos e do ruído particular associado ao tráfego 

associado à instalação: 

��������	�� 
 10  log�10�,������������ ! " 10�,��#$á&�' ( (Equação 4.1) 

 

O ruído residual existente foi assim determinado pela subtração logarítmica do ruído 

particular da instalação, obtido pela simulação, e o ruído ambiental, registado nas 

medições realizadas no presente estudo: 

��)*�+��	 
 10  log�10�,��,�-�����. / 10�,��0�$��1�.�$( (Equação 4.2) 

 

Para efeitos da avaliação do cumprimento do critério de incomodidade, na situação 

atual (instalação existente), foi considerada apenas a contribuição do ruído ambiental 

resultante dos equipamentos da instalação, uma vez que, de acordo com os artigos 

13º e 19º do RGR, este critério não é aplicável à componente de tráfego rodoviário 

associado à instalação. 

 

Nesse sentido, foi calculada a componente de Ruído Ambiental unicamente associada 

aos equipamentos da instalação, e comparada a mesma com os valores de ruído 

residual obtidos. 

Assim, a componente de ruído ambiental associada aos equipamentos foi determinada 

pela soma logarítmica do ruído particular associado dos equipamentos e o ruído 

residual obtido: 

 

�234�)5��	,67����3)5�8*,2���	 


10  log�10�,��9�!�:��. " 10�,��0�$��1�.�$,���������� !,,���.( (Equação 4.3) 

 

4.1 – RESULTADOS OBTIDOS 

Conforme descrito acima, os valores de ruído residual existente na envolvente da 

instalação foram estimados através de cálculo, com base em simulações desenvolvidas 

para o ruído particular. 
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Os resultados deste cálculo, para os 4 pontos de avaliação selecionados, são 

apresentados na tabela seguinte. 

 

Tabela 4.1 – Níveis sonoros de situação de referência – Ruído Ambiental e Ruído Residual 

Indicadores 
Recetores sensíveis 

P1 P2 P3 P4 

LRuído Ambiental 

Obtido por medições – ver Anexo 
(a) 

Diurno 59 50 51 51 

Entardecer 57 49 49 48 

Noturno 55 49 50 50 

DEN 62 55 56 56 

LRuído Particular atual 

Obtido por 
simulação 

Equipamentos Atuais 
(b) 

Diurno 40 34 41 33 

Entardecer 40 34 41 33 

Noturno 40 34 41 33 

DEN 46 40 47 40 

Tráfego Atual da 
instalação 

(c) 

Diurno 40 36 37 32 

Entardecer 33 30 30 27 

Noturno 29 27 26 24 

DEN 40 36 37 33 

Total 
(d = b Φ c) 

(Equação 4.1) 

Diurno 43 38 42 36 

Entardecer 41 35 41 34 

Noturno 40 35 41 34 

DEN 47 42 47 40 

LRuído Residual 

Obtido por Cálculo 
(e = a Ѳ d) 

(Equação 4.2) 

Diurno 59 50 50 51 

Entardecer 56 49 49 48 

Noturno 55 49 49 50 

DEN 62 55 56 56 

Componente do Ruído Ambiental associada a 
equipamentos da instalação (f) 

(f= b Φ e) (Equação 4.3) 

Diurno 59 50 51 51 

Entardecer 57 49 49 48 

Noturno 55 49 50 50 

Diferencial entre o Ruido Ambiental 
(componente de equipamentos) e o Ruído 

Residual (g = f - e) 

Diurno 0 0 1 0 

Entardecer 1 0 0 0 

Noturno 0 0 1 0 

Valor Limite Aplicável 
Critério de Incomodidade 

Diurno 5 5 5 5 

Entardecer 4 4 4 4 

Noturno 3 3 3 3 

 

Conforme exposto na tabela anterior, foram assim obtidos os seguintes dados de ruído 

residual para os pontos avaliados. 

 

Tabela 4.2 – Resultados de Ruído Residual 

Parâmetro Indicador P1 P2 P3 P4 

LRuído Residual 

Ln 55 49 49 50 

Lden 62 55 56 56 

 

Relativamente ao critério de incomodidade, verifica-se que o diferencial entre o ruído 

ambiental (na componente associada apenas aos equipamentos da instalação) e o 

ruído residual é inferior aos respetivos limites legais. 
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Em anexo (ver Anexo III), são apresentados mapas de ruído desenvolvidos no âmbito da 

modelação acústica realizada, representando as emissões sonoras associadas à instalação, e 

respetivo tráfego, e sua propagação no terreno. 

De referir que, para facilitar uma visualização de maior detalhe, foi adotada uma escala sonora 

inferior à definida nas Diretrizes para Elaboração de Mapas de Ruído da APA, tendo-se assim 

considerado, como menor isolinha, a de 40 dB(A), em vez dos 45 dB(A) referidos nas diretrizes. 

Por esse motivo a escala de cores adotada é diferente da indicada nestas diretrizes. 

 

5 – CONCLUSÃO 

Como referido no ponto 2.5 do presente relatório, verifica-se que a autarquia onde se insere a 

infra-estrutura rodoviária em apreço, nomeadamente Santa Maria da Feira, tem oficialmente 

publicada a classificação de zonas sensíveis e mistas da sua área administrativa, estando os 

pontos avaliados localizados em zona mista ou equiparada a mista. 

Face ao verificado, a avaliação dos resultados obtidos foi realizada tendo em conta os valores 

limite de Lden igual ou inferior a 65 dB(A) e Ln igual ou inferior a 55 dB(A), conforme definido 

no ponto 1, alínea a) e Ponto 2 do Artigo 11.º do Regulamento Geral de Ruído. 

 

Desta forma, tendo por base a classificação acima descrita, verificou-se que os pontos 

apresentam valores conformes com a legislação em vigor. 

Relativamente aos resultados obtidos de ruído residual, verifica-se que os mesmos são 

bastante próximos dos valores de ruído ambiental, evidenciando-se assim uma reduzida 

influência das emissões da fábrica (ruído particular) nos valores de ruído ambiental obtidos. 

 

 



 

RELATÓRIO DE MONITORIZAÇÃO DO AMBIENTE SONORO 

RUÍDO AMBIENTAL E RUÍDO RESIDUAL 

 
PAPELEIRA PORTUGUESA - 2016 

 

Rev.: 0  AI.0 
 
FPS-A.001/2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Anexo I 

CERTIFICADOS DE ACREDITAÇÃO 



 

 

PORTUGUESE ACCREDITATION INSTITUTE 

Rua António Gião, 2-5º 2829-513 CAPARICA  Portugal 
Tel +351.212 948 201  Fax +351.212 948 202 

acredita@ipac.pt   www.ipac.pt 

 

 
 
 
 

O IPAC é signatário dos Acordos de Reconhecimento Mútuo da EA e do ILAC  IPAC is a signatory to the EA MLA and ILAC MRA 

 
O presente Anexo Técnico está sujeito a modificações, suspensões temporárias e eventual anulação, podendo a 
sua actualização ser consultada em www.ipac.pt. 

  
This Annex can be modified, temporarily 
suspended and eventually withdrawn, and its 
status can be checked at www.ipac.pt. 

Edição n.º 5 • Emitido em 2015-09-02 • Página 1 de 2 

Anexo Técnico de Acreditação Nº L0592-1 
Accreditation Annex nr. 
 
 
A entidade a seguir indicada está acreditada como Laboratório de Ensaios, 
segundo a norma NP EN ISO/IEC 17025:2005 

 

 
 

Ecovisão - Tecnologias de Meio Ambiente, Lda 
Laboratório 

 

Endereço 
Address  

Rua Monte dos Burgos nº 470/492 1º andar  
4250-311 Porto 

Contacto 
Contact 

Ricardo Nogueira 

Telefone  
Fax 
E-mail 
Internet  

220433300 
220433310 
geral.ecovisao@ecovisao.pt 
http://www.ecovisao.pt 

 
 

Resumo do Âmbito Acreditado  Accreditation Scope Summary 

Acústica e Vibrações 
 
 

 
Acoustics and Vibrations 
 
 

 
Nota: ver na(s) página(s) seguinte(s) a descrição completa do âmbito de acreditação. 

 
 Note: see in the next page(s) the 

detailed description of the accredited 
scope. 
 

A validade deste Anexo Técnico pode ser comprovada em 
http://www.ipac.pt/docsig/?S89L-22XQ-T4G0-10PD 

 The validity of this Technical Annex can 
be checked in the website on the left. 

 
Os ensaios podem ser realizados segundo as seguintes categorias: 
 
0 Ensaios realizados nas instalações permanentes do laboratório 
1 Ensaios realizados fora das instalações do laboratório ou em laboratórios móveis 
2 Ensaios realizados nas instalações permanentes do laboratório e fora destas 

 

 Testing may be performed according to
the following categories: 
0 Testing performed at permanent 

laboratory premises 
1 Testing performed outside the 

permanent laboratory premises or at a 
mobile laboratory 

2 Testing performed at the permanent 
laboratory premises and outside 
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ACÚSTICA E VIBRAÇÕES 
ACOUSTICS AND VIBRATIONS 

1 Ruído Ambiente Medição dos níveis de pressão sonora.  

Critério de incomodidade 

NP ISO 1996-1:2011 
NP ISO 1996-2:2011 
Anexo I do Decreto-Lei 
nº9/2007 
PPS-L.01, Revisão 3 

1 

2 Ruído Ambiente Medição dos níveis de pressão sonora.  

Determinação do nível sonoro médio de longa duração 

NP ISO 1996-1:2011 
NP ISO 1996-2:2011 
PPS-L.01, Revisão 3 

1 

3 Ruído Ambiente Medição dos níveis de pressão sonora. Determinação do 
nível sonoro contínuo equivalente 

NP ISO 1996-1:2011 
NP ISO 1996-2:2011 
PPS-L.01, Revisão 3 

1 

FIM 
END 

 
Notas:  
Notes: 
 
 
 
 
 
Leopoldo Cortez 
Director 
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Rev.: 0  1/12 

Relatório Nº EX_AP_002-16 
FPS-L.002/12 

Cliente: Papeleira Portuguesa S.A 

Morada: 
Rua Comendador Sá Couto, 829 S. Paio de Oleiros 

4535-439 S. Paio de Oleiros 

Local das Medições: Unidade de Produção Sº. Paio de Oleiros 

Identificação das Fichas 
de Monitorização: 

004/2016_P1; 004/2016_P2; 004/2016_P3; 004/2016_P4 

 

Metodologia 

Medição dos níveis de pressão sonora. 

Determinação do nível sonoro médio de longa duração. 

NP ISO 1996-1:2011 

NP ISO 1996-2:2011 

PPS-L.01, Revisão 3 

 

Desvios à 
metodologia 

Não foram efetuados desvios à metodologia. 

 

Amostragem 

 

EQUIPAMENTO DE MEDIÇÃO 

Equipamento 

Características Rastreabilidade 

Ref. Marca Modelo 
Organismo de 

Verificação 
Metrológica 

Boletim de 
Verif. 

Data de Verif. 

Sonómetro 2559224 Brüel & Kjær 2250 ISQ 

245.70/15.34639 

CACV1094/14 

CACV1095/14 

14-08-2015 

31-10-2014 

31-10-2014 

Calibrador 7800 Brüel & Kjær 4231 ISQ CACV1096/14 31-10-2014 

Higrómetro 613073 Kestrel 4000 ISQ CHUM2409/14 08-07-2014 

Anemómetro 38520914/009 Testo 410-2 Aerometrologie T14- 26736 11-04-2014 

Termómetro 38520914/009 Testo 410-2 Aerometrologie A14-26736 12-05-2014 

 

 

LOCAIS DE AMOSTRAGEM 

Ponto Posição Geográfica 

Posição Relativa (m) 

Altura Relativa Distância entre o 
Ponto e a Fonte da Fonte do Ponto do Microfone 

P1 40°58'48.22"N 8°36'9.50"W 1,5 6 1,5 49 

P2 40°58'47.04"N 8°35'57.69"W 1,5 6 1,5 89 

P3 40°58'39.55"N 8°36'8.73"W 1,5 3 1,5 120 

P4 40°58'40.85"N 8°35'55.43"W 1,5 6 1,5 248 
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REGISTO FOTOGRÁFICO DOS PONTOS DE AMOSTRAGEM 

Ponto Registo Fotográfico 
Período 
d/e/n 

Fontes de Ruído Residual 
Características do 
Solo Envolvente Fonte de Ruído 

Contagem de Tráfego Dist. Ao 
Ponto (m) Categoria Contagem 

P1 
(26-01-2016) 

 

d 

Ruido emitido pela via local “Lapa de Cima” 
L 

P 

12 

0 
5 

Uso habitacional e 

rodoviário 

Ruido emitido pela via local “Comendador Sá 

Couto” 

L 

P 

26 

3 
60 

Ruido emitido por aninais domésticos (Cães) --- ---- 20 

e 

Ruido emitido pela via local “Lapa de Cima” 
L 

P 

26 

0 
5 

Ruido emitido pela via local “Comendador Sá 

Couto” 

L 

P 

58 

2 
60 

Ruido emitido por aninais domésticos (Cães) --- ---- 20 

P1 
(27-01-2016) 

n 

Ruido emitido pela via local “Lapa de Cima” 
L 

P 

17 

0 
5 

Ruido emitido pela via local “Comendador Sá 

Couto” 

L 

P 

27 

2 
60 

Ruido emitido por aninais domésticos (Cães) --- --- 20 

P1 
(28-01-2016) 

d 

Ruido emitido pela via local “Lapa de Cima” 
L 

P 

34 

0 
5 

Ruido emitido pela via local “Comendador Sá 

Couto” 

L 

P 

138 

4 
60 

Ruido emitido por aninais domésticos (Cães) --- ---- 20 

e 

Ruido emitido pela via local “Lapa de Cima” 
L 

P 

10 

1 
5 

Ruido emitido pela via local “Comendador Sá 

Couto” 

L 

P 

33 

2 
60 

Ruido emitido por aninais domésticos (Cães) --- --- 20 

P1 
(29-01-2016) 

n 

Ruido emitido pela via local “Lapa de Cima” 
L 

P 

7 

0 
5 

Ruido emitido pela via local “Comendador Sá 

Couto” 

L 

P 

24 

1 
60 

Ruido emitido por aninais domésticos (Cães) --- ---- 20 
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REGISTO FOTOGRÁFICO DOS PONTOS DE AMOSTRAGEM 

Ponto Registo Fotográfico 
Período 
d/e/n 

Fontes de Ruído Residual 
Características do 
Solo Envolvente Fonte de Ruído 

Contagem de Tráfego Dist. Ao 
Ponto (m) Categoria Contagem 

P2 
(26-01-2016) 

 

d 

Ruido emitido por pássaros a chilrear --- --- 30 

Uso habitacional, 

agrícola e florestal 

Ruido emitido por animais domésticos (cães). --- --- 30 

e Ruido emitido por animais domésticos (cães). --- --- 30 

n Ruido emitido por animais domésticos (cães). --- --- 30 

P2 
(28-01-2016) 

d 

Ruido emitido por pássaros a chilrear --- --- 30 

Ruido emitido por animais domésticos (cães). --- --- 30 

e Ruido emitido por animais domésticos (cães). --- --- 30 

P2 
(29-01-2016) 

n Ruido emitido por animais domésticos (cães). --- --- 30 
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REGISTO FOTOGRÁFICO DOS PONTOS DE AMOSTRAGEM 

Ponto Registo Fotográfico 
Período 
d/e/n 

Fontes de Ruído Residual 
Características do 
Solo Envolvente Fonte de Ruído 

Contagem de Tráfego Dist. Ao 
Ponto (m) Categoria Contagem 

P3 
(26-01-2016) 

 

d 

Ruido emitido por animais domésticos (cães). --- --- 50 

Uso habitacional, 

agrícola e florestal 

Ruido emitido pela via local. 
L 

P 

1 

0 
3 

e Ruido emitido por animais domésticos (cães). --- --- 50 

n Ruido emitido por animais domésticos (cães). --- ---- 50 

P3 
(29-01-2016) 

d 

Ruido emitido por animais domésticos (cães). --- --- 50 

Ruido emitido pela via local. 
L 

P 

1 

0 
3 

e Ruido emitido por animais domésticos (cães).  --- 50 

n Ruido emitido por animais domésticos (cães). --- ---- 80 

 
  



 

RELATÓRIO DE ENSAIO ACÚSTICO  

Medição de Níveis de Pressão Sonora 

Determinação do Nível Sonoro Médio de Longa Duração 

 

Rev.: 0  5/12 

Relatório Nº EX_AP_002-16 
FPS-L.002/12 

REGISTO FOTOGRÁFICO DOS PONTOS DE AMOSTRAGEM 

Ponto Registo Fotográfico 
Período 
d/e/n 

Fontes de Ruído Residual 
Características do 
Solo Envolvente Fonte de Ruído 

Contagem de Tráfego Dist. Ao 
Ponto (m) Categoria Contagem 

P4 
(26-01-2016) 

 

d Ruido emitido por animais domésticos (cães). --- --- 50 

Uso habitacional, 

agrícola e florestal 

e Ruido emitido por animais domésticos (cães). --- --- 50 

n Ruido emitido por animais domésticos (cães). --- ---- 50 

P4 
(28-01-2016) 

d Ruido emitido por animais domésticos (cães). --- --- 50 

e Ruido emitido por animais domésticos (cães). --- --- 50 

n Ruido emitido por animais domésticos (cães). --- ---- 50 
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Resultados de Ensaio 

 

CONDIÇÕES METEOROLÓGICAS 

Ponto Fonte de Ruído Dominante 

Data 

Amostra 

Alt. de Medição 
(anemómetro) 

Temp.ª HR 
Vel. do 
Vento 

Dir. do Vento 

Nebulosidade Ocor. de 
Precip. 

Condições 
Favoráveis (%) 

dd-mm-aa (m) (ºC) (%) (m/s) <50 50 a 75 >75 S/N S/N 

P1 

(diurno) 

Fonte Residual 

26-01-16 M1 3,5 10,4 97 0,9 SE  
 

X N S 

28-01-16 M2,M3 3,5 11,5 80,7 1,2 SE X 
 

 N S 

P1 

(entardecer) 

26-01-16 M1,M2 3,5 9,9 98,3 0,6 SE  
 

X N S 

28-01-16 M3 3,5 11 81,7 1,1 SE X 
 

 N S 

P1 

(nocturno) 
Fonte em análise 

27-01-16 M1,M2 3,5 9,8 100 0,8 SE  
 

X N S 

29-01-16 M3 3,5 7,9 97,7 0,8 SE X 
 

 N S 

P2 

(diurno) 
Fonte Residual 

26-01-16 M1,M2 3,5 10,8 97,1 1,2 SE  
 

X N S 

28-01-16 M3 3,5 11 93,5 1,3 SE X 
 

 N S 

P2 

(entardecer) 

Fonte em análise 

26-01-16 M1 3,5 10,2 98,4 1,2 SE  
 

X N S 

28-01-16 M2,M3 3,5 10,4 92,8 1,4 SE X 
 

 N S 

P2 

(nocturno) 

26-01-16 M1 3,5 10,2 99,8 1,2 SE   X N S 

29-01-16 M2,M3 3,5 6,8 99,7 1,4 SE X   N S 
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CONDIÇÕES METEOROLÓGICAS 

Ponto Fonte de Ruído Dominante 

Data 

Amostra 

Alt. de Medição 
(anemómetro) 

Temp.ª HR 
Vel. do 
Vento 

Dir. do Vento 

Nebulosidade Ocor. de 
Precip. 

Condições 
Favoráveis (%) 

dd-mm-aa (m) (ºC) (%) (m/s) <50 50 a 75 >75 S/N S/N 

P3 

(diurno) 

Fonte em análise 

26-01-16 M1,M2 3,5 10,4 96,7 1,1 SE X 
 

 N S 

28-01-16 M3 3,5 11,3 90,7 1,2 SE X 
 

 N S 

P3 

(entardecer) 

26-01-16 M1,M2 3,5 10,4 98,4 1,4 SE X 
 

 N S 

28-01-16 M3 3,5 8,7 94,5 1,2 SE X 
 

 N S 

P3 

(nocturno) 

26-01-16 M1 3,5 10,2 99,1 1,2 SE X   N S 

28-01-16 M2,M3 3,5 7,4 98,6 1,4 SE X   N S 

P4 

(diurno) 
Fonte Residual 

26-01-16 M1,M2 3,5 10,2 97,1 1,3 SE X 
 

 N S 

28-01-16 M3 3,5 12,1 87,5 1,5 SE X 
 

 N S 

P4 

(entardecer) 
Fonte em análise 

26-01-16 M1 3,5 10,2 98,7 1,4 SE X 
 

 N S 

28-01-16 M2,M3 3,5 7,9 92,2 1,2 SE X 
 

 N S 

P4 

(nocturno) 

26-01-16 M1 3,5 10,1 99,1 1,6 SE X   N S 

28-01-16 M2,M3 3,5 7,4 98,3 1,2 SE X   N S 
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DESCRIÇÃO DA MEDIÇÃO 

Ponto 
Amostra 
(M1;M2) 

d/e/n 
Data 

dd-mm-aa 
Hora 
--:-- 

Duração 
--:-- 

LAeq Fast 
(dBA) 

LAeq 
Imp. 

(dBA) 

P1 

M1 

d 

26-01-2016 19:42 00:15 58,0 60,7 

M2 28-01-2016 18:02 00:15 59,5 62,5 

M3 28-01-2016 18:17 00:15 60,3 63,9 

M1 

e 

26-01-2016 20:01 00:15 56,1 58,2 

M2 26-01-2016 20:18 00:15 56,7 58,5 

M3 28-01-2016 20:00 00:15 57,5 60,9 

M1 

n 

27-01-2016 00:04 00:15 55,1 58,9 

M2 27-01-2016 00:19 00:15 55,8 57,4 

M3 29-01-2016 00:15 00:15 55,2 57,4 

P2 

M1 

d 

26-01-2016 17:28 00:15 55,2 49,1 

M2 26-01-2016 17:47 00:15 53,5 49,3 

M3 28-01-2016 17:42 00:15 56,4 52,9 

M1 

e 

26-01-2016 21:40 00:15 49,6 48,2 

M2 28-01-2016 21:16 00:15 51,3 50,0 

M3 28-01-2016 21:32 00:15 50,5 49,7 

M1 

n 

26-01-2016 23:00 00:15 47,7 47,0 

M2 29-01-2016 00:36 00:15 53,8 49,7 

M3 29-01-2016 00:51 00:15 53,2 49,9 
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DESCRIÇÃO DA MEDIÇÃO 

Ponto 
Amostra 
(M1;M2) 

d/e/n 
Data 

dd-mm-aa 
Hora 
--:-- 

Duração 
--:-- 

LAeq Fast 
(dBA) 

LAeq 
Imp. 

(dBA) 

P3 

M1 

d 

26-01-2016 18:11 00:15 56,5 52,3 

M2 26-01-2016 18:31 00:15 56,0 52,1 

M3 28-01-2016 17:21 00:15 54,3 52,2 

M1 

e 

26-01-2016 20:41 00:15 55,2 50,6 

M2 26-01-2016 20:57 00:15 49,1 48,1 

M3 28-01-2016 21:55 00:15 51,7 50,2 

M1 

n 

26-01-2016 23:20 00:15 50,9 48,6 

M2 28-01-2016 23:35 00:15 53,7 50,8 

M3 28-01-2016 23:50 00:15 51,3 49,6 

P4 

M1 

d 

26-01-2016 19:05 00:15 54,5 53,1 

M2 26-01-2016 19:22 00:15 50,2 49,5 

M3 28-01-2016 17:01 00:15 55,8 52,5 

M1 

e 

26-01-2016 21:19 00:15 48,7 47,4 

M2 28-01-2016 22:19 00:15 51,6 49,6 

M3 28-01-2016 22:34 00:15 50,8 49,7 

M1 

n 

26-01-2016 23:41 00:15 52,0 48,7 

M2 28-01-2016 23:00 00:15 52,1 50,4 

M3 28-01-2016 23:18 00:15 51,9 50,2 

 
 
REGIME DE FUNCIONAMENTO DA FONTE 
 

A unidade industrial não apresenta variações significativas na tipologia de atividades dentro de 

cada período. 
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CARACTERISTICAS DA FONTE DE RUÍDO 

Ponto 
Amostra d/ 

e/ 
n 

Data Caract. da 
Fonte 

Descrição da 
Fonte  

Atividades associadas/ 
contagem de passagens (M1;M2) dd-mm-aa 

P1 

M1 

d 

26-01-2016 

Ruido com 

características 

estacionárias 

Actividade Industrial 

Ventiladores, máquina de 

papel, bobinadoras, geração 

de vapor, pulpers, bombas 

hidráulicas, rebobinadoras e 

empilhadores 

M2 28-01-2016 

M3 28-01-2016 

M1 

e 

26-01-2016 

M2 26-01-2016 

M3 28-01-2016 

M1 

n 

27-01-2016 

M2 27-01-2016 

M3 29-01-2016 

P2 

M1 

d 

26-01-2016 

M2 26-01-2016 

M3 28-01-2016 

M1 

e 

26-01-2016 

M2 28-01-2016 

M3 28-01-2016 

M1 

n 

26-01-2016 

M2 29-01-2016 

M3 29-01-2016 

P3 

M1 

d 

26-01-2016 

M2 26-01-2016 

M3 28-01-2016 

M1 

e 

26-01-2016 

M2 26-01-2016 

M3 28-02-2016 

M1 

n 

26-01-2016 

M2 28-01-2016 

M3 28-01-2016 

P4 

M1 

d 

26-01-2016 

M2 26-01-2016 

M3 28-01-2016 

M1 

e 

26-01-2016 

M2 28-01-2016 

M3 28-01-2016 

M1 

n 

26-01-2016 

M2 28-01-2016 

M3 28-01-2016 
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Análise dos Resultados de Ensaio 

 

CÁLCULO DE INDICADORES 

Ponto 

Correção 
 

(Posição do 
Microf.) 

 
(dB(A)) 

Período Diurno - Ld Período Entardecer - Le Período Noturno - Ln Lden 

LAeq da 
medição 
(dB(A)) 

C met 
Indicad. 

Calc. 
(dB(A)) 

LAeq da 
medição 
(dB(A)) 

C met 
Indicad. 

Calc. 
(dB(A)) 

LAeq da 
medição 
(dB(A)) 

C met 
Indicad. 

Calc. 
(dB(A)) 

(dB(A)) 

P1 0 59,3 0,6 58,8 56,8 0,3 56,5 55,4 0,0 55,4 62,4 

P2 0 50,8 1,0 49,9 49,4 0,5 48,9 49,0 0,0 49,0 55,4 

P3 0 52,2 1,1 51,1 49,8 0,5 49,2 49,8 0,0 49,8 56,2 

P4 0 51,9 1,3 50,7 49,0 0,6 48,4 49,8 0,0 49,8 56,1 

Nota: O Valor de LAeq é apresentado considerando a localização do microfone e eventuais correções, se aplicável. 

 

 

ANÁLISE DOS VALORES LIMITE DE EXPOSIÇÃO 

Ponto 

Período Diurno - Ld Período Entardecer - Le Período Noturno - Ln Lden 

Indicad. 
Calc. 

(dB(A)) 

Valor 
Limite 

(dB(A)) 

Cumpr. de Valor 
Limite 

(dB(A)) 

Indicad. 
Calc. 

(dB(A)) 

Valor 
Limite 

(dB(A)) 

Cumpr. de Valor 
Limite 

(dB(A)) 

Indicad. 
Calc. 

(dB(A)) 

Valor 
Limite 

(dB(A)) 

Cumpr. de Valor 
Limite 

(dB(A)) 

Indicad. 
Calc. 

(dB(A)) 

Valor 
Limite 

(dB(A)) 

Cumpr. de Valor 
Limite 

(dB(A)) 

P1 59 N.A N.A 57 N.A N.A 55 55 S 62 65 S 

P2 50 N.A N.A 49 N.A N.A 49 55 S 55 65 S 

P3 51 N.A N.A 49 N.A N.A 50 55 S 56 65 S 

P4 51 N.A N.A 48 N.A N.A 50 55 S 56 65 S 

Nota : A avaliação do cumprimento do respetivo valor limite não considera a contribuição da incerteza determinada. 
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MAPAS DE RUÍDO DA MODELAÇÃO ACÚSTICA REALIZADA 
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Figura AII.1 – Planta de Lden 

 

 
Figura AII.2 – Planta de Lden – Sobreposição sobre imagem aérea. 
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Figura AII.3 – Planta de Ln 

 

 
Figura AII.4 – Planta de Ln – Sobreposição sobre imagem aérea. 
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Tabela AI.1 – Elenco da fauna de vertebrados terrestres, ocorrência na área de estudo, estatutos de conservação e fenologia 
Instrumentos Legais 

Família Espécie Nome comum LVVP IUCN 
Ocorrência em 

Portugal 
Continental Berna Bona CITES 

Directiva 
Aves/ 

Habitats 
Outros 

Ocorrência na Área de 
Estudo 

Anfíbios 
Bufonidae Bufo bufo Sapo-comum LC LC Res - - - - - Confirmada 
Bufonidae Bufo calamita Sapo-corredor LC LC Res - - - B-IV - Pouco provável 

Discoglossidae Alytes obstetricans Sapo-parteiro-comum LC LC Res - - - B-IV - Pouco Provável 

Discoglossidae Discoglossus galganoi Rã-de-focinho-pontiagudo NT LC Res/EndIb - - - B-II e B-
IV - Provável 

Hylidae Hyla arborea Rela LC NT Res - - - B-IV - Provável 
Pelobatidae Pelobates cultripes Sapo-de-unha-negra LC LC Res - - - B-IV - Pouco Provável 
Pelodytidae Pelodytes spp. Sapinhos-de-verrugas-verdes NE - Res - - - - - Pouco Provável 

Ranidae Pelophylax perezi Rã-verde LC LC Res - - - B-V - Confirmada 
Ranidae Rana iberica Rã-ibérica LC NT Res/EndIb - - - B-IV - Pouco Provável 

Salamandridae Pleurodeles waltl Salamandra-de-costelas-salientes LC LC Res III - - - - Provável 

Salamandridae Chioglossa lusitanica Salamandra-lusitânica VU NT Res/EndIb II - - B-II e B-
IV - 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 - - - - Provável 
Salamandridae Triturus helveticus Tritão-de-patas-espalmadas VU LC Res III - - - - Pouco Provável 
Salamandridae Triturus marmoratus Tritão-marmoreado LC LC Res III - - B-IV - Muito Provável 

Répteis 
Anguidae Anguis fragilis Licranço LC LC Res III - - - - Muito provável 
Lacertidae Lacerta lepida Sardão LC NE Res II - - - - Muito Provável 

Lacertidae Lacerta schreiberi Lagarto-de-água LC LR/nt* Res/EndIb II - - B-II e B-
IV - Provável 

Lacertidae Podarcis bocagei Lagartixa-de-Bocage LC LC Res/EndIb III - - - - Provável 
Lacertidae Podarcis carbonelli Lagartixa-de-Carbonell VU NE Res/EndIb - - - - - Muito Provável 

Lacertidae Podarcis hispanica Lagartixa-ibérica (Morfotipos 1 e 
2) LC - Res III - - B-IV - Provável 

Aves 
Accipitridae Accipiter nisus Gavião LC LC Res II II II A - - Provável 
Accipitridae Buteo buteo Águia-d'asa-redonda LC LC Res II II II A - - Confirmada 
Accipitridae Milvus migrans Milhafre-preto LC LC MigRep II II II A A-I - Muito provável 
Aegithalidae Aegithalos caudatos Chapim-rabilongo LC LC Res III - - - - Provável 

Alaudidae Alauda arvensis Laverca LC LC Res/Vis III - - A-I - Provável 
Alaudidae Galerida cristata Cotovia-de-poupa LC LC Res III - - - - Confirmada 
Alaudidae Lullula arborea Cotovia-dos-bosques LC LC Res/Vis III - - A-I - Provável 

Alcedinidae Alcedo atthis Guarda-rios LC LC Res II - - A-I - Pouco Provável 
Anatidae Anas platyrhynchos Pato-real LC LC Res/Vis III II - C 1; 2 Confirmada 
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Instrumentos Legais 

Família Espécie Nome comum LVVP IUCN 
Ocorrência em 

Portugal 
Continental Berna Bona CITES 

Directiva 
Aves/ 

Habitats 
Outros 

Ocorrência na Área de 
Estudo 

Apodidae Apus apus Andorinhão-preto LC LC MigRep III - - - - Muito provável 
Apodidae Apus pallidus Andorinhão-pálido LC LC MigRep II - - - - Provável 
Ardeidae Ardea cinerea Garça-real LC LC Res/Vis III - - - - Confirmada 
Ardeidae Bubulcus ibis Garça-boieira LC LC Res II - A - - Pouco Provável 

Caprimulgidae Caprimulgus europaeus Noitibó da Europa VU LC MigRep II - - A-I - Provável 
Certhiidae Certhia brachydactyla Trepadeira-comum LC LC Res II - - - - Muito Provável 
Ciconiidae Ciconia ciconia Cegonha-branca LC LC MigRep/Res II II - A-I - Confirmada 

Columbidae Columba livia (var. 
domestica) Pombo-doméstico NA - - - - - - 1 Confirmada 

Columbidae Columba palumbus Pombo-torcaz LC LC Res/Vis - - - D 1; 2 Confirmada 
Columbidae Streptopelia decaocto Rola-turca LC LC Res III - - - - Confirmada 
Columbidae Streptopelia turtur Rola-brava LC LC MigRep III - A D 1; 2 Pouco Provável 

Corvidae Corvus corone Gralha-preta LC LC Res - - - D 1; 2 Confirmada 
Corvidae Garrulus glandarius Gaio LC LC Res - - - D - Muito Provável 
Corvidae Pica pica Pega-rabuda LC LC Res - - - D 1; 2 Confirmada 
Cuculidae Cuculus canorus Cuco-canoro LC LC MigRep III - - - - Pouco Provável 

Emberizidae Emberiza calandra Trigueirão LC LC Res III - - - - Pouco Provável 
Emberizidae Emberiza cia Cia LC LC Res II - - - - Pouco Provável 
Emberizidae Emberiza cirlus Escrevedeira-de-garganta-preta LC LC Res II - - - - Pouco Provável 
Estrildidae Estrilda astrild Bico-de-lacre NA - NInd - - C - - Confirmada 
Falconidae Falco tinnunculus Peneireiro-vulgar LC LC Res II II II A - - Provável 
Fringillidae Carduelis cannabina Pintarroxo-comum LC LC Res II - - - - Muito Provável 
Fringillidae Carduelis carduelis Pintassilgo LC LC Res II - - - - Confirmada 
Fringillidae Carduelis chloris Verdilhão-comum LC LC Res II - - - - Confirmada 
Fringillidae Carduelis spinus Lugre LC LC Vis II - - - - Provável 
Fringillidae Fringilla coelebs Tentilhão-comum LC LC Res III - - - - Confirmada 
Fringillidae Fringilla montifringilla Tentilhão-montês DD LC Vis III - - - - Pouco Provável 
Fringillidae Serinus serinus Chamariz LC LC Res II - - - - Confirmada 

Hirundinidae Delichon urbicum Andorinha-dos-beirais LC LC MigRep II - - - - Muito Provável 
Hirundinidae Hirundo rustica Andorinha-das-chaminés LC LC MigRep II - - - - Muito Provável 
Motacillidae Anthus pratensis Petinha-dos-prados LC LC Vis II - - - - Provável 
Motacillidae Motacilla alba Alvéola-branca LC LC Res/Vis II - - - - Confirmada 
Motacillidae Motacilla cinerea Alvéola-cinzenta LC LC Res/Vis II - - - - Confirmada 
Muscicapidae Ficedula hypoleuca Papa-moscas NE LC Vis II II - - - Provável 
Muscicapidae Muscicapa striata Taralhão-cinzento LC LC Vis II II - - - Provável 

Paridae Cyanistes caeruleus Chapim-azul LC LC Res II - - - - Confirmada 
Paridae Parus major Chapim-real LC LC Res II - - - - Provável 

Passeridae Passer domesticus Pardal-comum LC LC Res - - - - - Confirmada 
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Instrumentos Legais 

Família Espécie Nome comum LVVP IUCN 
Ocorrência em 

Portugal 
Continental Berna Bona CITES 

Directiva 
Aves/ 

Habitats 
Outros 

Ocorrência na Área de 
Estudo 

Passeridae Passer montanus Pardal-montês LC LC Res III - - - - Confirmada 
Phasianidae Alectoris rufa Perdiz LC LC Res III - - D 1; 2 Pouco Provável 

Picidae Dendrocopos major Pica-pau-malhado LC LC Res II - - - - Provável 
Picidae Picus viridis Pica-pau-verde LC LC Res II - - - - Provável 

Scolopacidae Scolopax rusticola Galinhola DD LC Vis III II - D 1 Pouco Provável 
Strigidae Athene noctua Mocho-galego LC LC Res II - II A - - Confirmada 
Strigidae Strix aluco Coruja-do-mato LC LC Res II - II A - - Provável 
Sturnidae Sturnus unicolor Estorninho-preto LC LC Res II - - - 1; 2 Confirmada 
Sturnidae Sturnus vulgaris Estorninho-malhado LC LC Vis - - - D 1 Pouco Provável 
Sylviidae Cettia cetti Rouxinol-bravo LC LC Res II II - - - Provável 
Sylviidae Cisticola juncidis Fuinha-dos-juncos LC LC Res II II - - - Pouco Provável 
Sylviidae Hippolais polyglotta Felosa-poliglota LC LC MigRep II II - - - Pouco Provável 
Sylviidae Phylloscopus collybita Felosa-comum LC LC Vis II II - - - Confirmada 
Sylviidae Phylloscopus ibericus Felosa-ibérica LC - MigRep II II - - - Muito provável 
Sylviidae Phylloscopus trochilus Felosa-musical NE LC Vis II II - - - Pouco Provável 
Sylviidae Sylvia atricapilla Toutinegra-de-barrete-preto LC LC Res II II - - - Confirmada 
Sylviidae Sylvia communis Papa-amoras LC LC MigRep II II - - - Pouco provável 
Sylviidae Sylvia melanocephala Toutinegra-de-cabeça-preta LC LC Res II II - - - Muito Provável 

Troglodytidae Troglodytes troglodytes Carriça LC LC Res II - - - - Muito Provável 
Turdidae Erithacus rubecula Pisco-de-peito-ruivo LC LC Res/Vis II II - - - Confirmada 
Turdidae Luscinia megarhynchos Rouxinol-comum LC LC MigRep II II - - - Pouco provável 
Turdidae Phoenicurus ochruros Rabirruivo-preto LC LC Res/Vis II II - - - Confirmada 
Turdidae Saxicola rubicola Cartaxo-comum LC LC Res II II - - - Confirmada 
Turdidae Turdus merula Melro-preto LC LC Res III II - D 1; 2 Confirmada 
Turdidae Turdus viscivorus Tordoveia LC LC Res III - - D 1; 2 Pouco Provável 
Tytonidae Tyto alba Coruja-das-torres LC LC Res II - II A - - Muito Provável 
Upupidae Upupa epops Poupa LC LC MigRep/Res II - - - - Pouco Provável 

Mamíferos Terrestres Não-Voadores 
Canidae Vulpes vulpes Raposa LC LC Res - - D - 1; 2 Provável 

Erinacidae Erinaceus europaeus Ouriço-cacheiro LC LR Res III - - - - Provável 
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 - - - - - Pouco Provável 
Muridae Apodemus sylvaticus Rato-do-campo LC LC Res - - - - - Muito provável 
Muridae Arvicola sapidus Rata-de-água LC LR/nt Res - - - - - Provável 
Muridae Mus domesticus Rato-doméstico LC LR Res - - - - - Muito provável 
Muridae Mus spretus Rato-das-hortas LC LC Res - - - - - Muito provável 
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Instrumentos Legais 

Família Espécie Nome comum LVVP IUCN 
Ocorrência em 

Portugal 
Continental Berna Bona CITES 

Directiva 
Aves/ 

Habitats 
Outros 

Ocorrência na Área de 
Estudo 

Muridae Rattus norvegicus Ratazana-castanha NA LR NInd - - - - 3 Confirmada 
Muridae Rattus rattus Rato-preto LC LR Res - - - - - Muito provável 

Mustelidae Martes foina Fuinha LC LR Res III - - - - Pouco Provável 
Soricidae Sorex granarius Musaranho-de-dentes-vermelhos DD LR/lc Res/EndIb III - - - - Provável 

Soricidae Sorex minutus Musaranho-anão-de-dentes-
vermelhos DD LR/lc Res III - - - - Provável 

Mustelidae Mustela nivalis Doninha LC LR Res III - - - - Muito provável 
Sciuridae Sciurus vulgaris Esquilo LC NT Res III - - - - Pouco provável 
Soricidae Crocidura russula Musaranho-de-dentes-brancos LC LC Res III - - - - Provável 

Soricidae Crocidura suaveolens Musaranho-de-dentes-brancos-
pequeno NE LR/lc Res III - - - - Provável 

Talpidae Talpa occidentalis Toupeira LC LR Res/EndIb - - - - - Confirmada 
Mamíferos Terrestres Voadores 

Molossidae Tadarida teniotis Morcego-rabudo DD LR/lc Res II II - B-IV - Pouco Provável 

Vespertilionidae Barbastella barbastellus Morcego-negro DD VU Res II II - B-II; B-
IV - Provável 

Vespertilionidae Nyctalus leisleri Morcego-arborícola-pequeno DD CR Res II II - B-IV - Provável 
Vespertilionidae Nyctalus lasiopterus Morcego-arborícola-gigante DD CR Res II II - B-IV - Pouco 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 - 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 140/99, de 24 de Abril, segundo a redacção 
dada pelo Decreto-Lei 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 147/2011, de 7 de Abril, alterada pela Portaria 
n.º 260-B/2 
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Foto 1 – Zona 1. Área de terreno intervencionado, correspondendo ao limite (topo 
nascente) do armazém de produto acabado (a ser ampliado em altura) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto 2 – Zona 1. Vista do topo Nascente do armazém de produto acabado (a ser 
ampliado em altura) 
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Foto 3 – Zona 1. Interior do armazém de produto acabado a ser ampliado (em altura) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto 4 – Zona 1. Aspecto dos acessos internos existentes  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto 5 – Quinta do Engenho Novo (ruínas da Fábrica de Papel) 
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Foto 6 – Quinta do Engenho Novo (ruínas da Fábrica de Papel). Outra vista 
 

 

 



 

 ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL DO PROJECTO DE OPTIMIZAÇÃO DA PAPELEIRA 
PORTUGUESA 

ANEXOS 

Anexo X 
Ordenamento territorial 

. Peças Desenhadas 















 

 ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL DO PROJECTO DE OPTIMIZAÇÃO DA PAPELEIRA 
PORTUGUESA 

ANEXOS 

Anexo XI 
Análise de Risco 



 

 ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL DO PROJECTO DE OPTIMIZAÇÃO DA PAPELEIRA 
PORTUGUESA 

ANEXOS 

. Modelo Chems Plus 

. Fuga de Gás Natural  
. Projecto de Segurança Contra Incêndio 

 



 

 1

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. 



 

 2

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. 

 
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 termo-químicas 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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GasNat.txt

       CHEMS-PLUS                                    Página:   1
       Utilizador: Nuno                                 29 de Fevereiro de 
2016
       Local: Tecninvest

       Cenário
       -------
       Fuga de gás natural em tubagem, seguida de ignição
       
       Características
       ----------------
       Substância   METANO
       Fórmula                  CH4
       Peso Molecular                     16.043 lbm/lbmol
       Ponto de Ebulição                  -258.632 ºF
       Limite Inferior de Explosividade   5.0% (Vol.)
       Limite Superior de Explosividade   15.0%(Vol.)

       DESCARGA EM TUBAGEM 
       ===================
       Temperatura                           68  [F]
       Pressão                                 15.08  [PSIA]
       Comprimento da Tubagem                   1330  [FT]
       Diâmetro da Tubagem                         4  [INCHES]
       Área de Descarga                       0.1963  [FT2]
              
       Cp/Cv                               1.305
       Pressão de Descarga                      14.5  [PSIA]
       Temperatura de Descarga                 67.98  [F]
       
       RESULTADOS (Jacto de Chama)
       ===========================
       Diâmetro da Fuga                            1  [INCHES]
       
       Comprimento da Chama                       24  [FT]
       Raio de Danos Graves                       48  [FT]

1ágina p
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