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Capítulo I – Introdução 

1. IDENTIFICAÇÃO DO PROJECTO, DA FASE EM QUE SE ENCONTRA E DO 
PROPONENTE 

1.1 Introdução 

O presente documento constitui o Estudo de Impacte Ambiental (EIA) do Projecto de 
Optimização da Papeleira Portuguesa, SA, situada em S. Paio de Oleiros, concelho de Santa 
Maria da Feira. 
 
O âmbito do estudo é consentâneo com o quadro legislativo actualmente vigente sobre 
avaliação de impacte ambiental de projectos, nomeadamente o Decreto-Lei n.º 151-B/2013, 
de 31 de Outubro, alterado pelo Decreto-Lei n.º 47/2014, de 24 de Março e pelo Decreto-
Lei n.º 179/2015, de 27 de Agosto. 
 
O estudo foi realizado em conformidade com o Anexo V do Decreto-Lei n.º 151-B/2013, 
assim como em orientações e recomendações no domínio do ambiente e nas melhores 
directrizes aplicáveis a este tipo de estudo e de projecto. 
 
Na base metodológica referida, o presente EIA visa avaliar os impactes susceptíveis de 
serem provocados pelo projecto nas vertentes ambientais relevantes, assim como propor 
acções de minimização dos impactes negativos e acções potenciadoras de impactes 
positivos. 

 
1.2 Identificação do Projecto 

A Papeleira Portuguesa é uma empresa especializada na produção de papel para a 
indústria de tubos e cantoneiras de cartão (gama coreboard).  
 
Como matéria-prima utiliza essencialmente pasta de fibra reciclada, proveniente de 
papéis recuperados que a própria Papeleira Portuguesa recicla nas suas instalações 
fabris. 
 
O projecto em análise visa promover a optimização do processo de fabrico com o aumento 
do volume de produção bruta de papel de 150 t/dia para 250 t/dia, potenciando também a 
melhoria da qualidade do produto.  
 
Em termos de matérias-primas, um dos objectivos do projecto passa pelo desenvolvimento 
de uma via processual de melhoria das massas de papel reciclado, com a incorporação de 
uma percentagem de 10 a 15% de fibras virgens, oriundas dos rejeitados da indústria de 
celulose.  
 
Assim, o presente projecto de optimização inclui diversas modificações na área de 
preparação da pasta e na máquina de papel existentes e a instalação de uma nova 
bobinadora de papel. 
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De forma a dar resposta às necessidades de vapor, foi considerada a instalação de uma nova 
caldeira de produção de vapor, bem como um sistema de tratamento primário e secundário 
dos efluentes. 

 
1.3 Fase em que se Encontra o Projecto 

O presente projecto encontra-se em fase de projecto de execução. 
 
1.4 Identificação do Proponente 

A entidade responsável pelo projecto é a Papeleira Portuguesa, SA. 
 
Segundo os registos conhecidos, desde 1930 que se fabrica papel reciclado na actual 
localização da Papeleira Portuguesa, mas só em 1959 se iniciou a actividade daquela que 
viria a ser a sua precursora, originalmente com a designação de Matos & Rodrigues, Lda. 
 
A capacidade inicialmente instalada, com duas máquinas de formas redondas, permitia 
uma produção de papel de cerca de 7 t/dia, mantendo-se essa situação até 1973, ano em 
que foi instalada uma máquina Erwepa que, melhorando a qualidade do produto final, 
veio aumentar a capacidade de produção para 11 t/dia. 
 
No ano de 1992 deu-se início a novo investimento na área de preparação de pasta e num 
sistema de recuperação de água e, em 1997, fez-se um investimento na máquina de 
papel, o qual incluiu o aumento da largura da máquina de 2,1 m para 2,5 m e a 
velocidade máxima para 300 m/min, correspondendo a uma capacidade produtiva de 
papel de 150 t/dia. Nessa altura, a fábrica produzia sobretudo papel fluting de duas faces 
para a indústria de cartão canelado. 
 
Por sua vez, no ano de 2010, a Papeleira Portuguesa foi adquirida pelo grupo Alpesa, 
maior produtor espanhol de tubos e cantoneiras de cartão. Esta alteração provocou uma 
modificação muito significativa na gama de produtos fabricados pela máquina de papel, 
tendo-se progressivamente abandonado a produção de papel fluting, passando a 
fabricar-se essencialmente papel para tubos e cantoneiras de cartão (coreboard).  
 
A máquina de papel, que tinha sido desenvolvida e optimizada para produzir papéis de 
baixa gramagem e para potenciar propriedades do papel como o índice de rebentamento 
e de resistência à compressão (CMT), foi “reorientada” para a produção de papéis de 
gramagens elevadas e a obtenção de propriedades do papel diferentes, como o índice de 
coesão interna (ply-bond).  
 
No momento da aquisição, a Alpesa estava ciente de que a Papeleira Portuguesa 
necessitava de um investimento avultado, de forma a adaptar o processo de fabrico ao 
novo produto alvo e a aumentar a capacidade de produção para salvaguarda das 
necessidades do próprio grupo accionista e melhoria da respectiva rentabilidade. 
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De 2010 a 2013, a Papeleira Portuguesa fez alguns investimentos pontuais, sobretudo na 
linha de preparação de pasta, onde a capacidade instalada aumentou para 250 t/dia. No 
entanto, poucas alterações se verificaram na máquina de papel desde 1997. Neste 
período, a Papeleira Portuguesa especializou-se na produção de papel para tubos de 
baixo custo, concentrando-se sobretudo no fornecimento de papel para o seu grupo 
accionista, tendo pouca margem de manobra para entrar noutros mercados. 
 
Em 2013, a Papeleira Portuguesa passou novamente por uma mudança de accionista, 
tendo sido adquirida pelo grupo Darvesh, um grupo internacional com sede nos 
Emirados Árabes Unidos. O grupo Darvesh possui uma cadeia de produção que vai 
desde a produção de filme plástico às fábricas de tubos e outros papéis especializados. 
A aquisição da Papeleira Portuguesa teve como objectivo principal o abastecimento de 
papéis especializados para todas as fábricas do grupo, desde a Europa, África do Sul, 
Índia, Dubai, etc.. 
 
Nos últimos anos, a Papeleira Portuguesa tem vindo a procurar a optimização do seu 
processo produtivo, de forma a aumentar os níveis de produção, o que se tem alcançado 
apenas através de ajustes e afinações nos equipamentos existentes, assim como com a 
concretização de um sistema de manutenção preventiva, tendo-se com isso conseguido 
inverter a curva descendente de produção que se verificava desde 2009. Em 2014, 
manteve-se a tendência dos anos anteriores e verificou-se novo aumento expressivo da 
produção bruta diária para cerca de 130 t/dia de papel, valor que se manteve 
sensivelmente igual em 2015. 

 
Com o mercado interno em queda, a exportação surgiu como o único mercado possível 
e dinamizador de crescimento, pelo que a Papeleira Portuguesa tem vindo a apostar 
fortemente nesta vertente. Assim, as vendas em Portugal passaram de 58,6% do total de 
facturação em 2011, para 37,7% em 2015, pelo que as vendas na Europa aumentaram 
para 44,1% e as vendas para fora da Europa cresceram de 0% para 18,2%. 

 
Em 2013, a Papeleira Portuguesa implementou um sistema integrado de gestão da 
qualidade, ambiente e segurança, certificado respectivamente de acordo com as normas 
ISO 9001, ISO 14001 e OHSAS 18001, cuja Política da Qualidade, Ambiente e Segurança 
vem descrita a seguir. 
 
“Acreditamos que o sucesso da nossa empresa passa pela capacidade de satisfazer os 
nossos clientes, fornecedores, colaboradores e todas as entidades que nos acompanham. 
 
Queremos servir clientes que valorizem: 
 

• preços competitivos; 

• cumprimento dos prazos de entrega; 

• zero defeitos. 
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Assumimos o compromisso de melhorar continuamente o Sistema Integrado de Gestão, 
apostando: 
 

• na redução dos custos; 

• no cumprimento dos planos de produção; 

• na redução dos defeitos; 

• na satisfação e valorização das competências dos nossos colaboradores; 

• no estabelecimento de parcerias de confiança com os fornecedores; 

• na prevenção da poluição e respeito pelo ambiente; 

• na actuação de acordo com Princípios Gerais de Prevenção, de modo a minimizar 
os efeitos de potenciais incidentes no Ambiente e na Segurança; 

• na organização e desenvolvimento de actividades de prevenção e de protecção 
contra riscos profissionais, prevenindo incidentes e garantindo a saúde dos nossos 
colaboradores; 

• na melhoria dos nossos produtos; 

• no cumprimento de todos os requisitos legais, normativos e outros aplicáveis à 
actividade da Papeleira. 

 
Para tal, acreditamos que tais intenções só são possíveis de alcançar com a participação 
activa de todos os colaboradores, considerando fundamental divulgar e assegurar que 
todos compreendam e pratiquem as intenções descritas nesta Política da Qualidade, 
Ambiente e Segurança.”  

 
 

2. ENTIDADE LICENCIADORA OU COMPETENTE PARA A AUTORIZAÇÃO 

A actividade industrial da Papeleira Portuguesa está classificada com a CAE n.º 17120 – 
fabricação de papel e cartão, cuja entidade licenciadora é o IAPMEI. 
 
A Autoridade de Avaliação de Impacte Ambiental (AIA) para o projecto em estudo é a 
Agência Portuguesa do Ambiente (APA). 

 
 
3. RESPONSÁVEIS PELA ELABORAÇÃO DO EIA E PERÍODO DA SUA ELABORAÇÃO 

O presente Estudo de Impacte Ambiental (EIA) foi elaborado pela Tecninvest, no período 
de Janeiro a Março de 2016. A equipa técnica responsável está listada no início de cada 
uma das peças que compõem o EIA. 
 
 

4. ANTECEDENTES DO EIA 

Não existem antecedentes do presente EIA, dado que o promotor do projecto optou por 
não apresentar, à Autoridade de AIA, a proposta de definição do âmbito do EIA. 
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5. METODOLOGIA E ESTRUTURA GERAL DO EIA 

O EIA do Projecto de Optimização da Papeleira Portuguesa é composto por 3 peças – 
Resumo Não Técnico, Relatório e Anexos.  

O Relatório, para além do presente capítulo (I – Introdução), em que se faz a identificação 
do projecto, do proponente do projecto, da entidade licenciadora e autoridade de AIA, bem 
como dos responsáveis pela sua elaboração, inclui os seguintes outros capítulos: 
 

• Capítulo II – Objectivos e Justificação do Projecto, onde se apresentam os 
objectivos e se justifica a necessidade do projecto, bem como se efectua o seu 
enquadramento de acordo com os instrumentos de gestão territorial; 

• Capítulo III – Descrição do Projecto e das Alternativas Consideradas, onde se 
apresenta a caracterização técnica do projecto e das suas alternativas; 

• Capítulo IV – Situação de Referência, onde se apresenta a descrição do ambiente 
existente, particularmente em relação aos descritores que possam a vir a ser 
afectados pelo presente projecto e a sua previsível evolução na ausência deste; 

• Capítulo V – Impactes Ambientais e Medidas de Mitigação, onde se inclui a 
identificação, previsão e avaliação dos impactes positivos e negativos, no âmbito 
de uma análise temática, bem como a análise de risco, e onde se sintetizam os 
impactes em matriz, fazendo-se uma avaliação global, tendo em conta a sua 
importância relativa; onde se descreve também o conjunto de medidas e de 
recomendações tendentes a minorar impactes negativos e potenciar impactes 
positivos, assim como se identificam medidas compensatórias dos impactes 
negativos; 

• Capítulo VI – Monitorização e Gestão Ambiental, onde se propõem directrizes 
para a elaboração do Plano Geral de Monitorização;  

• Capítulo VII – Lacunas Técnicas ou de Conhecimento, onde se identificam os 
dados de base inexistentes ou indisponíveis nas diferentes áreas temáticas; 

• Capítulo VIII – Conclusões, onde se sintetizam as principais conclusões do EIA. 
 

Será apresentado, em peça separada, um Resumo Não Técnico (RNT), redigido em 
linguagem não técnica, com o objectivo de transmitir ao público, de forma sintetizada, 
os principais aspectos analisados no Relatório.    
 
As peças desenhadas e elementos de base, incluídos nos Anexos, complementam a 
informação escrita, ilustrando e reforçando as conclusões do EIA. 
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Capítulo II – Objectivos e Justificação do Projecto 

1. ANTECEDENTES DO PROJECTO E SUA CONFORMIDADE COM OS 
INSTRUMENTOS DE GESTÃO TERRITORIAL 

1.1 Antecedentes do Projecto 

Ao longo do tempo, a Papeleira Portuguesa tem vindo a modernizar o seu processo 
produtivo, através de investimentos em equipamentos mais avançados e na implementação 
de medidas para a minimização dos impactes ambientais decorrentes da sua actividade, 
sendo a componente ambiental um factor preponderante para o crescimento sustentável da 
empresa e competitividade no mercado. 
 
Esses factores, associados à sua elevada capacidade produtiva, asseguram-lhe uma posição 
importante no circuito da reciclagem de papel e, consequentemente, um papel fundamental 
no cumprimento das metas nacionais de reciclagem impostas pela União Europeia. 
 
A Licença Ambiental n.º 209/2008 da Papeleira Portuguesa e subsequentes Aditamentos, 
bem como a sua Política, estão disponíveis a todas as partes interessadas (colaboradores, 
clientes, fornecedores e sociedade em geral). 
 
Assim, a Papeleira Portuguesa privilegia a sensibilização dos seus colaboradores para o 
conhecimento das normas e métodos de gestão e produtivos que cada um, individualmente, 
deve desempenhar, bem como para a sua motivação quanto à adopção de comportamentos 
ambientalmente adequados no exercício da actividade profissional desenvolvida, 
minimizando assim as emissões para o ar, água e produção de resíduos, que resultam 
inevitavelmente da actividade da empresa. 
 
Ao nível da Segurança e Saúde no Trabalho dos seus colaboradores, a Papeleira 
Portuguesa tem instituídas práticas para garantir a execução do trabalho em condições 
seguras. 
 

1.2 Conformidade do Projecto com os Instrumentos de Gestão Territorial 

A 1.ª Revisão do Plano Director Municipal (PDM) de Santa Maria da Feira foi aprovada 
pelo Aviso n.º 6260/2015, publicado no Diário da República, 2.ª série, de 5 de Junho de 
2015. 

 
A Figura IV.56, incluída no capítulo IV, mostra a implantação do projecto na carta de 
condicionantes em vigor. 
  

 
2. OBJECTIVOS E JUSTIFICAÇÃO DO PROJECTO 

O tecido industrial em Portugal, no que diz respeito ao fabrico de papel e cartão, utilizando 
papel recuperado como matéria-prima, tem vindo a sofrer alterações, com o encerramento 
de algumas unidades nos últimos anos, registando-se apenas a implementação de uma nova 
fábrica recentemente.  
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Até ao momento, a Papeleira Portuguesa encontra-se entre as três maiores fábricas de 
reciclagem de papel em Portugal, em termos de capacidade produtiva instalada, sendo que 
as outras duas se dedicam ao fabrico de papel tissue (papel para uso doméstico e sanitário), 
um mercado distinto, pelo que, com a alteração pretendida, esta empresa consolidará a 
posição de líder no seu mercado. 
 
A Papeleira Portuguesa, com um capital social de 4,6 milhões de euros, é uma das mais 
importantes empresas do sector do papel e cartão (reciclado) que se localizam na região 
Norte do País, empregando actualmente 86 trabalhadores, tendo apresentado em 2015 um 
volume de negócios de cerca de 13 milhões de euros. Estes factores, como se referiu 
anteriormente, associados à sua elevada capacidade produtiva, asseguram-lhe um papel 
fundamental no cumprimento das metas de reciclagem impostas a Portugal pela União 
Europeia. 
 
Por outro lado, o grupo Darvesh, accionista da Papeleira Portuguesa, considera essencial o 
aumento da sua capacidade produtiva, já que actualmente é um dos maiores fornecedores de 
papel de todo o grupo, estando uma grande cadeia de fábricas dependentes da sua 
actividade. Para além disso, a Papeleira Portuguesa necessita aumentar o valor acrescentado 
do papel produzido, sendo essencial garantir também a venda de papel para mercados 
independentes (fora do grupo), bem como reduzir os seus consumos específicos de energia. 

Torna-se evidente que, com os sucessivos aumentos de produção nos últimos anos, a 
Papeleira Portuguesa está a atingir o seu limite potencial de capacidade produtiva com as 
condições vigentes e as instalações continuam obsoletas, com equipamentos antigos e 
orientados para a produção de um tipo de papel que não é o mais indicado. A necessidade 
de um grande investimento é clara, tanto para o novo grupo accionista, como para a 
Administração da empresa. 

Assim, o presente projecto de optimização, denominado “PP-017”, com o aumento da 
capacidade produtiva de papel de 150 t/dia para 250 t/dia e a melhoria significativa da 
qualidade do produto final, permitirá solidificar a posição da Papeleira Portuguesa e 
aumentar significativamente o seu volume de negócios, assegurando assim a 
sustentabilidade e a continuidade da sua laboração, prevendo-se um volume futuro de 
negócios de 20,3 milhões de euros por ano.  

Este projecto de optimização, embora tenha associado um investimento de cerca de 
15 milhões de euros, irá ser desenvolvido sem introduzir alterações muito significativas, 
quer no lay-out fabril, quer na cadeia processual, mantendo a identidade actual da Papeleira 
Portuguesa. 

O objectivo da produção bruta de 250 t/dia de papel teve por base os seguintes 
pressupostos: 

• Evolução da procura evidenciada nos últimos anos; 
• Aumento previsível do consumo de papel dentro do grupo com a aquisição de novas 

fábricas de tubos; 
• Conquista de novos mercados; 
• Limitações do lay-out da fábrica, em termos de espaço; 
• Reaproveitamento de equipamentos existentes, quando exequível. 
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Capítulo III – Descrição do Projecto e das Alternativas Consideradas 

1. INTRODUÇÃO 

A Papeleira Portuguesa pretende implementar um projecto de optimização das suas 
instalações fabris em S. Paio de Oleiros, concelho de Santa Maria da Feira.  
 
Em Anexo incluiu-se uma planta à escala 1:100 com a implantação das instalações da 
Papeleira Portuguesa, onde se identificam as alterações associadas ao presente projecto.    
 
 

2. ALTERNATIVAS DO PROJECTO 

O projecto de optimização da Papeleira Portuguesa visa dar resposta à procura existente 
no mercado externo de papel para a indústria dos tubos e cantoneiras de cartão (gama 
coreboard). 
 
Assim, a optimização da fábrica da Papeleira Portuguesa é uma necessidade absoluta, 
focada, por um lado, no suporte ao crescimento internacional da empresa e, por outro, 
no aproveitamento das sinergias na forma de capital físico e humano disponível nas 
instalações existentes em S. Paio de Oleiros.  
 
A entrada e o aprofundamento de posições competitivas em mercados internacionais 
acentuou-se de forma marcada nos últimos anos, pelo que existe uma oportunidade de 
crescimento.  

 
Assim, é estratégia da Papeleira Portuguesa concretizar os objectivos acima descritos 
com a implementação de um projecto sustentável, que permite viabilizar o investimento 
em termos económicos.  

 
A opção zero, ou seja, manter a situação actual, não permitiria dar resposta à procura 
externa de papel da gama coreboard, que irá aumentar.  
 
O projecto de optimização da Papeleira Portuguesa baseou-se nos seguintes 
pressupostos: 
 
− Alterações no processo produtivo existente, designadamente na máquina de papel; 
− Geração de emprego na fase de construção e manutenção de emprego na fase de 

funcionamento após concretização do projecto; 
− Aproveitamento de infra-estruturas e serviços auxiliares existentes, em termos de 

captação, abastecimento e tratamento de água, armazenagem de matérias-primas e de 
produtos finais e outros; 

− Existência de uma central de produção de vapor, sendo necessário instalar, como 
projecto complementar, uma nova caldeira de produção de vapor para dar resposta às 
novas necessidades na máquina de papel; 

− Instalação de uma estação de tratamento de águas residuais (tratamento primário e 
secundário); 
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− Existência de bons acessos rodoviários, que permitirão assegurar o escoamento dos 
produtos para os mercados nacionais e internacionais, bem como a recepção de 
matérias-primas. 

 
Por outro lado, os sistemas existentes de captação e tratamento de água e a linha de 
alimentação eléctrica têm capacidade suficiente para dar resposta aos requisitos do 
projecto de optimização. 

Para além de todas as vantagens já referidas, a modernização geral da Papeleira 
Portuguesa permitirá uma evolução nos seguintes parâmetros: consumos energéticos 
específicos, riscos de acidentes e manutenção correctiva, entre muitos outros.  
 
 

3. PROGRAMAÇÃO DAS FASES DE CONSTRUÇÃO, EXPLORAÇÃO E 
DESACTIVAÇÃO  

3.1 Fase de Construção 

A construção e montagens do projecto de optimização da Papeleira Portuguesa serão 
efectuadas em duas fases temporais principais.  
 
Assim, na primeira fase, a decorrer no final do 3º trimestre de 2016 com a duração de cerca 
de 1 mês, coincidente com a paragem geral da fábrica de 2016, serão realizadas as 
alterações na zona seca da máquina de papel, bem como instalado um novo accionamento 
de velocidade variável e substituído o sistema de medição e controlo do perfil transversal do 
papel por um sistema mais moderno e eficiente, bem como a instalação de uma nova 
bobinadora de papel e de uma caldeira de produção de vapor.  
 
Por sua vez, na segunda fase de construção e montagens, a decorrer no mês de Julho de 
2017, com a duração de cerca de um mês, em simultâneo com a paragem geral da fábrica 
em 2017, serão concretizadas as alterações na preparação da pasta e na zona húmida da 
máquina de papel. 
 
Por outro lado, como não tem implicações no processo produtivo, a construção do 
tratamento de efluentes irá decorrer no período de Julho de 2016 a Julho de 2017, faseado 
pelo tratamento primário, em primeiro lugar, a que se seguirá depois o tratamento 
secundário.  
 
Independente do projecto de optimização, está em curso um programa de grande 
reabilitação dos edifícios da Papeleira Portuguesa, designadamente de substituição de 
coberturas e pavimentos, que irá decorrer até ao final do ano de 2017, ou seja, num período 
de cerca de 2 anos.  

 
3.2 Fase de Exploração 

A fase de exploração à capacidade nominal de produção terá início previsto após a 
realização dos testes dos novos equipamentos, na segunda fase de implementação do 
projecto, ou seja, em Agosto de 2017. 
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3.3 Fase de Desactivação 

Não se prevê, mesmo a longo prazo, a desactivação das instalações fabris da Papeleira 
Portuguesa.   
 
Para além disso, o terreno onde estão implantadas as instalações fabris é propriedade da 
Papeleira Portuguesa, pelo que não existem situações de concessão de utilização limitada no 
tempo dos terrenos.  

 
 
4. LOCALIZAÇÃO DO PROJECTO 

4.1 Localização Administrativa 

As instalações fabris da Papeleira Portuguesa situam-se no lugar do Pego, freguesia de 
S. Paio de Oleiros, concelho de Santa Maria da Feira.  
 
A Figura III.1 mostra a localização da Papeleira Portuguesa. A nível supra concelhio, 
situa-se na Região Norte, sub-região da Área Metropolitana do Porto. 

 
4.2 Áreas Sensíveis 

As áreas sensíveis, de acordo com a definição do art.º 2.º do Decreto-Lei n.º 151-B/2013, de 
31 de Outubro, subdividem-se em Áreas Protegidas, Sítios da Rede Natura 2000 e Zonas de 
Protecção dos Bens Imóveis Classificados ou em vias de Classificação. 
 

4.2.1 Áreas de protecção dos monumentos nacionais e dos imóveis de interesse público 

De acordo com a pesquisa bibliográfica efectuada, no perímetro fabril da Papeleira 
Portuguesa não estão identificados quaisquer valores arquitectónicos ou arqueológicos, 
sendo o elemento mais próximo a Quinta do Engenho Novo, a qual dista cerca de 100 m 
do limite de propriedade da Papeleira Portuguesa.  

Por outro lado, de acordo com a prospecção sistemática efectuada no local do projecto, 
e tal como indicado no ponto 11 do Capítulo IV, não foram identificados quaisquer 
topónimos com potencial valor arqueológico, arquitectónico ou etnográfico. 
 

4.2.2 Áreas protegidas e áreas classificadas  

A área sensível mais próxima é a Barrinha de Esmoriz, que dista cerca de 3 km a Oeste da 
Papeleira Portuguesa (ver Fig. IV.29). 
 

4.3 Planos de Ordenamento 

De acordo com a Planta de Ordenamento do PDM de Santa Maria da Feira (ver Fig. IV.55), 
verifica-se que o perímetro da Papeleira Portuguesa integra-se nas seguintes classes e 
categorias de espaços:  
 
 Solo Urbano, na categoria de Espaço de Actividade Económica Urbanizado; 
 Solo Rural, nas categorias de Espaço Agrícola e Espaço Florestal de Produção; 
 Espaço Comum ao Solo Urbano e Solo Rural, nas categorias de Estrutura 

Ecológica Municipal e Zonas Inundáveis e Ameaçadas pelas Cheias. 
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4.4 Condicionantes, Servidões e Restrições de Utilidade Pública 

De acordo com a Planta de Condicionantes do PDM de Santa Maria da Feira 
(Figura IV.56) estão identificadas as seguintes condicionantes: 
 

• Rede Eléctrica; 
• Zona de Servidão de Estradas do Plano Rodoviário Nacional; 
• Reserva Ecológica Nacional; 
• REN – Exclusão por compromissos; 
• Leitos dos Cursos de Água (REN); 
• Zonas Inundáveis e Ameaçadas pelas Cheias. 

  
4.5 Equipamentos e Infra-Estruturas Relevantes Potencialmente Afectados pelo Projecto 

Não foram identificados quaisquer equipamentos ou infra-estruturas relevantes que possam 
ser afectados pelo projecto.  

 
 
5. DESCRIÇÃO DO PROJECTO 

5.1 Introdução 

Na Foto III.1 apresenta-se uma vista aérea da Papeleira Portuguesa, onde será 
localizado o projecto em estudo. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto III.1 – Vista aérea da Papeleira Portuguesa 
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Dadas as alterações previstas nas instalações da Papeleira Portuguesa, justifica-se 
apresentar uma descrição das suas actividades, bem como avaliar a sua situação 
ambiental. 
 
Neste enquadramento, a descrição do projecto será feita de acordo com a seguinte estrutura: 
 
− Descrição das instalações antes da implementação do projecto; 
− Descrição do projecto em estudo; 
− Fase de construção; 
− Fase de desactivação. 

 
5.2 Descrição da Papeleira Portuguesa Antes da Implementação do Projecto 

5.2.1 Número de trabalhadores 

Na Papeleira Portuguesa existe actualmente um total de 86 postos de trabalho directos, 
repartidos por 9 Quadros Técnicos, Administrativos e Comerciais, e 77 na Produção, 
Manutenção e Outros Serviços. 

 
5.2.2 Produção  

A Papeleira Portuguesa é uma empresa especializada na fabricação de papel para a 
indústria de tubos e cantoneiras de cartão (gama coreboard).  
 
Como matéria-prima, utiliza essencialmente fibra reciclada, proveniente de papéis 
recuperados que a própria Papeleira Portuguesa recicla nas suas instalações fabris, mas 
também rejeitados (nós) da indústria de pasta de papel. 
 
Actualmente a Papeleira Portuguesa tem uma capacidade de produção bruta no enrolador da 
máquina de papel de 150 t/dia de papel, correspondendo a uma produção líquida de 
142,5 t/dia, ou seja, 52 013 t/ano na base de 365 dias/ano, de acordo com a alínea g) do 
artigo 3.º do Decreto-Lei n.º 127/2013. 
 
Por sua vez, a capacidade instalada de produção de pasta de fibra reciclada é de 150 t/dia, 
correspondendo a 54 750 t/ano. 
 
A evolução da produção de pasta de fibra reciclada e da produção líquida de papel na 
Papeleira Portuguesa, nos últimos anos, vem apresentada no Quadro III.1. 
 

Quadro III.1 – Produção de pasta e de papel (t) 

Ano 
Produção de pasta 
de fibra reciclada 

(t)  

Produção de papel 
(t) 

2012 36 327 32 834 
2013 42 118 37 611 
2014 47 465 41 149 
2015 43 831 41 487 

 



 

 Estudo de Impacte do Projecto de Optimização da Papeleira Portuguesa – Relatório  
III-14

5.2.3 Consumo de matérias-primas, de combustíveis e de energia eléctrica 

No ano de 2015, o consumo de matérias-primas/subsidiárias, de combustíveis e de energia 
eléctrica na Papeleira Portuguesa foi o seguinte: 
 
Matérias-primas principais 

− Papel recuperado: ........................................46 850 t * 
* inclui 7 798 t de resíduos da indústria de pasta de papel 

 
Matérias-primas subsidiárias incluindo produtos químicos  

− Agentes de retenção: ......................................... 17,5 t  
− Agentes de limpeza: .......................................... 2,34 t 
− Agentes de colagem: ............................................ 57 t 
− Coagulante (tratamento de águas residuais):...... 100 t 
− Floculante (tratamento de águas residuais): ...... 4,93 t 
 
Combustíveis e Energia Eléctrica 

−  Consumo de gás natural: ..................................4 903 806 Nm3 
−  Consumo de gasóleo:........................................59 m3 
−  Consumo de energia eléctrica: .........................13 785 MWh. 

 
5.2.4 Áreas e instalações 

A área total do terreno da Papeleira Portuguesa é de 32 697 m2, correspondente a uma 
área coberta de 11 022 m2, uma área impermeabilizada não coberta de 14 542 m2 e uma 
área não impermeabilizada nem coberta de 7 133 m2. Por sua vez, os elementos 
edificados na Papeleira Portuguesa e as respectivas áreas ocupadas estão indicados no 
Quadro III.2. 
 

Quadro III.2 – Edificado e áreas ocupadas 

Designação Área de 
Implantação (m2) 

Área de 
Construção (m2) 

Armazém 459 459 
Armazém e PT1 181 181 
Edifício de Escritórios 180 180 
Armazém 546 546 
Coberto 846 846 
Coberto (tapetes transportadores) 558 558 
Preparação de pasta 328 328 
Sala de compressores Krofta 384 384 
Nave de produção de papel/bobinagem 1 648 1 648 
Armazém de papel acabado (bobinas) 1 347 1 347 
Instalações de sanitários/balneários 124 124 
Serralharia 294 294 
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Quadro III.2 – Edificado e áreas ocupadas (cont.) 

Designação Área de 
Implantação (m2) 

Área de 
Construção (m2) 

Armazém 497 497 
Instalação de produção de vapor 339 339 
Portaria 26 26 
Coberto de matérias-primas 1 550 1 550 
Armazém de expedição 510 510 
Coberto cais de carga 110 110 
Laboratório 112 112 
Armazém de produto acabado 1 751 1 751 
Coberto cais de carga 110 110 

 
5.2.5 Descrição do processo de fabrico  

Na Figura III.2 apresenta-se o diagrama geral representativo do processo de fabrico de 
papel da Papeleira Portuguesa. 

 
5.2.5.1 Recepção da matéria-prima e preparação da pasta  

A matéria-prima é constituída por papel recuperado, embalado em fardos e transportado 
por camião. Para além do papel recuperado, são utilizados rejeitados (nós) de celulose 
de fábricas produtoras de pasta virgem. São também reutilizados internamente o papel 
não conforme do processo produtivo e as aparas de papel residuais. 
 
O papel recuperado, recebido do exterior, é sujeito ao controlo do seu peso líquido e do 
teor de humidade por amostragem em vários fardos, com ensaios normalizados em 
estufa laboratorial, e de seguida armazenado em lotes, em função da sua qualidade. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Foto III.2 – Armazém de matéria-prima (papel recuperado em fardos) 
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A Papeleira Portuguesa tem implementado um procedimento relativo ao controlo da 
recepção de papel e cartão admitidos para valorização material, o qual define os 
critérios de admissibilidade desses resíduos recebidos para a operação de gestão R3, 
permitindo a redução da quantidade de resíduos gerados, ou seja, dos rejeitados da 
reciclagem de papel. 
 
Os fardos de papel, armazenados no respectivo parque, são depois transportados por 
empilhador para a zona de preparação da pasta, onde é desfardado e descarregado nos 
transportadores metálicos de alimentação dos desfibradores (pulpers). Nos pulpers a 
matéria-prima é misturada com águas recuperadas do processo produtivo (designadas 
águas brancas ou águas coladas) e fortemente agitada por uma turbina que vai 
provocando a desintegração ou desfibração progressiva do papel recuperado. 
 
A pasta desintegrada é descarregada após um tempo pré-determinado através de um 
crivo que se encontra no pulper. A parte final da descarga, que contém mais impurezas, 
é efectuada por saída directa para um equipamento chamado pêra, onde se faz uma 
separação mais eficiente da pasta dos resíduos de maiores dimensões (plásticos, fitas, 
cintas, arames, etc.), que são finalmente compactados para redução do volume e 
remoção de grande quantidade de água. A massa ou pasta assim obtida é armazenada 
em reservatórios estanques com agitadores (designados tinões), que se encontram no 
piso térreo da zona de preparação de pasta. 
 
A preparação da pasta tem uma capacidade de 250 t/dia, possuindo duas linhas de produção 
independentes. A linha de preparação da pasta para a base da folha de papel tem uma 
capacidade de 200 t/dia e utiliza apenas papel recuperado. Possui dois pulpers, um de baixa 
consistência (20 m3) e um de alta consistência (12 m3). A linha de preparação da pasta de 
topo da folha de papel tem uma capacidade de 50 t/dia e utiliza sobretudo os rejeitados de 
celulose que alimentam um pulper e uma linha de preparação de pasta independente. 
Mediante o papel produzido, pode-se trabalhar através de uma só linha. Ao longo das linhas 
produtivas de preparação da pasta existem equipamentos de separação de contaminantes, 
tanto contaminantes pesados que sedimentam nos depuradores, ou contaminantes de 
grandes dimensões que são sucessivamente separados nos crivos. 
 
Após todas as etapas de remoção de contaminantes, a pasta de papel é então transferida 
por bombagem para tanques com agitadores instalados junto da máquina de papel, 
passando novamente por depuradores que lhes retiram os pesados de menores 
dimensões. Nesses tanques, designados tinões, são adicionados alguns agentes químicos 
para melhorar a qualidade final do papel produzido. 
 

5.2.5.2 Fabrico de papel 

Dos tinões, a pasta é transferida por bombagem para a cabeça distribuidora da máquina 
de papel, de forma a ser descarregada uniformemente através de uma fieira sobre uma 
tela porosa em movimento horizontal. A conjugação destes dois movimentos forma uma 
película de pasta uniforme e contínua sobre a tela que, dada a sua porosidade, vai 
deixando passar a água através da sua estrutura, enquanto retém as fibras de celulose.  
 
Na primeira fase, a separação da água é efectuada por gravidade (mesa Fourdrinier) e 
posteriormente forçada por acção de bombas de vácuo. 
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Foto III.3 – Máquina de Papel 
 
Depois de preparadas as duas camadas (base e topo) pelo processo referido 
anteriormente, realiza-se a sua junção na primeira de três prensas na fase de prensagem, 
onde se consegue a adesão das duas camadas de papel e a continuação da extracção da 
água ainda existente. 
 
A seguir a folha de papel dá entrada num secador térmico de cilindros, onde se 
consegue a evaporação quase total da água nela contida, por contacto directo entre os 
27 cilindros rotativos de ferro aquecidos internamente por vapor e a tela transportadora 
da folha. 
 
À saída do secador a folha de papel passa por um equipamento de controlo em contínuo 
da humidade e gramagem, cuja informação permite actuar em diversas fases da linha de 
fabrico, de modo a manter o produto dentro dos parâmetros especificados. 
 
Segue-se a bobinagem do papel produzido, existindo para o efeito três bobinadoras, 
onde os rolos de papel são desenrolados e de novo enrolados e realizado o corte das 
bobinas em larguras mais estreitas, de modo a serem compatíveis com a fase de 
acabamentos, ou de acordo com as especificações dos clientes. 
  

5.2.5.3 Acabamentos 

As bobinas (rolos) de papel da linha de fabrico são submetidas a vários tipos de 
acabamentos, consoante o seu destino. Assim, o papel pode ser simplesmente cortado e 
enfardado, seguindo para os clientes na forma de folhas separadas, ou rebobinado e 
aparado, expedido sob a forma de bobinas. Por fim, as bobinas de papel são 
plastificadas em palete e carregadas em camiões para expedição. 
 
As aparas de papel produzidas ao longo de todo o processo de fabrico são reprocessadas 
no “pulper de fim de linha” e reincorporadas no processo.  
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Foto III.4 – Armazém de bobinas de papel 
 

5.2.6 Central de produção de vapor 

A Papeleira Portuguesa dispõe actualmente de duas caldeiras de produção de vapor 
(caldeiras 2 e 4), o qual é essencialmente utilizado na fase de secagem da máquina de papel 
e na preparação de aditivos. As caldeiras utilizam gás natural como combustível e têm as 
características principais indicadas a seguir.  

 
Caldeira 2  

• Marca:.......................................... Jotex; 
• Potência térmica: ......................... 9,274 MW; 
• Combustível:................................ Gás Natural; 
• Capacidade de vaporização: ........ 12 000 kg/h; 
• Pressão máxima de vapor: ........... 12 bar; 
• Temperatura máxima de vapor .... 190,7 ºC; 
• Superfície de aquecimento: ......... 300 m2. 

 
Caldeira 4  

• Marca:.......................................... Termec; 
• Potência térmica: ......................... 6,170 MW; 
• Combustível:................................ Gás Natural; 
• Capacidade de vaporização: ........ 8 000 kg/h; 
• Pressão máxima de vapor: ........... 9,81 bar; 
• Temperatura máxima de vapor .... 183,9 ºC; 
• Superfície de aquecimento: ......... 200 m2. 
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5.2.7 Balanço de massa e energia 

Na Figura III.3 apresenta-se o balanço de massa e energia da Papeleira Portuguesa, 
relativo ao ano de 2015. 
 

5.2.8 Captação, tratamento e consumo de água 

A água de abastecimento da instalação provém de: 
 

– Rede pública, utilizada para consumo doméstico, com um consumo de 4 277 m3, 
verificado no ano de 2015;  

– Uma captação superficial (AC6) na ribeira de Lamas, quatro poços (AC1 a AC4) 
e três furos (AC5, AC7 e AC8), para utilização no processo industrial, com um 
consumo global de 130 597 m3 em 2015. 

 
No Quadro III.3 apresenta-se a evolução, nos últimos três anos, dos consumos globais e 
específicos de água na Papeleira Portuguesa. Os consumos específicos estão expressos 
na base da produção líquida de papel. 
 

Quadro III.3 – Consumos globais e específicos de água industrial 

Consumo de Água 2013 2014 2015 

Consumo global, m3 103 209 122 366 130 597 
Consumo específico, m3/t papel 2,7 3,0 3,1 

 
De acordo com as autorizações de utilização dos recursos hídricos, emitidas pela 
APA/ARH Norte, o volume global máximo anual de água que é passível de extracção nas 
captações AC1 a AC8 é de 418 000 m3/ano, muito superior ao volume de água actualmente 
consumido na instalação.   

A água proveniente da captação superficial, submetida a uma operação de filtração num 
filtro de areia pressurizado, é depois armazenada num reservatório de águas limpas com 
a capacidade de 100 m3, onde é também adicionada a água dos poços e furos, antes da 
sua distribuição aos diferentes consumidores, essencialmente aos chuveiros da máquina 
de papel, preparação de aditivos e compensação da água de alimentação das caldeiras de 
produção de vapor, que, neste último caso, é submetida a um tratamento de 
descalcificação. 
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Foto III.5 – Captação de água na ribeira de Lamas 
 

5.2.9 Sistemas de controlo ambiental 

5.2.9.1 Drenagem, tratamento e valores de emissão das águas residuais 

Na Papeleira Portuguesa existem três redes separativas de águas residuais e pluviais, 
designadamente: 
 

• Águas residuais industriais, provenientes dos processos produtivos; 

• Águas residuais domésticas, provenientes das instalações sanitárias, balneários e 
refeitório; 

• Águas pluviais de coberturas dos edifícios e de arruamentos. 
 
As águas pluviais das coberturas e arruamentos são encaminhadas para cinco pontos de 
descarga na ribeira de Lamas (EH1 a EH5). 
 
Por sua vez, as águas residuais domésticas estão ligadas ao colector municipal, explorado 
pela Indaqua Feira, que por sua vez as conduz à ETAR de Espinho, dispondo de um sistema 
de tratamento biológico por lamas activadas.  
 
Após tratamento na ETAR de Espinho, as águas residuais são descarregadas no oceano 
através de exutor submarino. 
 
As águas brancas (coladas) com fibra, extraídas das fases de formação da folha e de 
prensagem na máquina de papel, são depuradas num adensador, com a separação da fibra e 
da água, ambas reutilizadas no processo de preparação da pasta (ver Figura III.2).  
 
Assim, apenas o excesso de águas coladas é submetido a tratamento primário interno na 
instalação, constituído por um sistema de flutuação com ar dissolvido (krofta), onde são 
adicionados coagulante e floculante para optimizar a separação dos sólidos em suspensão.  
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Foto III.6 – Sistema de flutuação para recuperação de água e de fibra (krofta) 
 
As lamas primárias, reutilizadas no processo de fabrico de papel, são adicionadas na 
fase de preparação da pasta, enquanto que as águas residuais são armazenadas num 
tanque designado por piscina, donde são reutilizadas no processo, com o excesso ligado 
por bombagem ao colector municipal, explorado pela empresa Indaqua Feira. 
 
A Papeleira Portuguesa dispõe de autorização da Indaqua Feira para a descarga das 
águas residuais industriais no colector municipal em condições especiais, com validade 
por 24 meses a partir de Julho de 2015, ou seja, até se concretizar o projecto de 
optimização, conforme carta dessa empresa incluída no Anexo I do Volume de Anexos. 
 
No Quadro III.4 apresenta-se a evolução, nos últimos três anos, dos volumes globais de 
águas residuais descarregadas no colector municipal, as concentrações e cargas médias 
de poluentes, bem como os valores limite de emissão definidos pela Indaqua Feira. 

 
Nos últimos anos, a Papeleira Portuguesa tem vindo a sentir a necessidade de ajustar o 
circuito de águas residuais, de forma a melhorar a eficiência da produção de papel e a 
qualidade dos seus produtos. Até há poucos anos, funcionava com um circuito de águas 
totalmente fechado, o que se verificou ser um dos factores que afectava a qualidade do 
papel e a eficiência do processo produtivo.  

Assim, tem vindo a aumentar consecutivamente a quantidade de águas rejeitadas para a 
rede municipal, gerida pela Indaqua Feira, bem como as concentrações de CBO5, CQO, 
Cloretos e Condutividade Eléctrica. 
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Quadro III.4 – Características das águas residuais 

Águas residuais 2013 2014 2015 
Volume 

Volume global, m3 13 846 14 334 60 334 
Volume específico, m3/t papel 0,4 0,3 1,5 

CBO5 
CBO5, mg/l 970 1 293 2 624 
CBO5, kg/ano 13 431 18 534 158 316 
CBO5 - VLE, mg/l 500 500    2 500* 

CQO 
CQO, mg/l 1 700 2 633 5 802 
CQO, kg/ano 23 538 37 741 350 058 
CQO - VLE, mg/l 1 000 1 000   2 500* 

SST 
SST, mg/l 69 720 430 
SST, kg/ano 955 10 320 25 944 
SST - VLE, mg/l 1 000 1 000 1 000 

Cloretos 
Cloretos, mg/l 180 142 260 
Cloretos, kg/ano 2 492 2 035 15 687 
Cloretos - VLE, mg/l 150 150 150 

Condutividade Eléctrica 
Cond. Eléctrica, mS/cm 1 200 1 667 3 102 
Cond. Eléctrica - VLE, mS/cm 2 000 2 000 2 000 

* A partir de Julho de 2015 com um prazo de 24 meses 
 

No entanto, analisando os valores indicados no Quadro III.5, relativos à descarga dos 
efluentes da Papeleira Portuguesa na rede de saneamento da Indaqua Feira, após 
tratamento no sistema de flutuação, e comparando a média dos valores de emissão das 
fábricas de papel reciclado, após tratamento primário, antes da sua descarga num 
sistema municipal, tal como apresentados no BREF P&P (Tabela 6.9, página 575), pode 
concluir-se que os valores obtidos na instalação de encontram dentro dos intervalos 
referidos. 
 

Quadro III.5 – Valores das águas residuais após tratamento primário na 
produção de papel de fibra reciclada (BREF P&P) 

Parâmetro Valores do BREF 
P&P (min. - max.) Ano de 2015 

Volume, m3/t 5,5 (0,4 - 15,5) 1,5 
CQO, mg/l 3 800 (570 - 9 000) 5 802 
CBO5, mg/l 1 900 (285 - 4 500)* 2 624 

* Valores estimados na base de CQO = 2 x CBO5 
 

5.2.9.2 Emissões gasosas 

As emissões gasosas da Papeleira Portuguesa provêm de duas fontes de emissão (FF2 e FF4), 
correspondentes às chaminés das duas caldeiras de produção de vapor, respectivamente com 
as potências térmicas de 9,274 e 6,170 MW. 
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Na Licença Ambiental da instalação (LA n.º 209/2008), as alturas das chaminés, 
respectivamente de 24,60 m e 14,15 m, associadas às fontes FF2 e FF4, foram consideradas 
adequadas à correcta dispersão dos poluentes. 

 
Nos Quadros III.6 e III.7 apresentam-se os resultados da monitorização efectuada em 2014 
das emissões das fontes FF2 e FF4 (caldeiras de vapor 2 e 4), bem como os valores limite 
de emissão (VLE) definidos em Aditamento à LA n.º 209/2008 da Papeleira Portuguesa. 
 
De salientar que os caudais mássicos de poluentes são inferiores aos limiares mínimos 
definidos na Portaria n.º 80/2006, pelo que o regime de monitorização das fontes FF2 e 
FF4 é de três em três anos. 
 
Os resultados indicados nos Quadros III.6 e III.7 mostram o cumprimento dos VLE 
definidos na LA n.º 209/2008. 

 
Quadro III.6 – Emissões da caldeira 2 (FF2) 

(mg/Nm3 a 3% de O2) 

Parâmetro Valores obtidos (1) VLE 
(LA n.º 209/2008) 

CO < 5,5 500 
SO2 < 7,6 22 
NOx como NO2 58 300 
H2S < 3,0 5 
Partículas < 2,8 5 
COV 17 200 

(1) Monitorização pontual em 31.12.2014 
 

Quadro III.7 – Emissões da caldeira 4 (FF4) 
(mg/Nm3 a 3% de O2) 

Parâmetro Valores obtidos (1) VLE 
(LA n.º 209/2008) 

CO < 4,4 100 
SO2 < 6,1 35 
NOx como NO2 81 150 
H2S < 2,5 5 
Partículas < 2,3 50 
COV 9 50 

(1) Monitorização pontual em 31.12.2014 
 

As emissões de CO2 na Papeleira Portuguesa estão associadas à queima de gás natural 
nas caldeiras de produção de vapor, cujos valores verificados nos últimos dois anos 
estão indicados no Quadro III.8. 
 

Quadro III.8 – Emissões de CO2 

Anos CO2 
(t) 

CO2 
(kg/t papel) 

2014 10 845 264 
2015 10 616 256 
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5.2.9.3 Gestão de resíduos 

a) Recepção de resíduos 
De acordo com a LA n.º 209/2008 e respectivos Aditamentos, a Papeleira Portuguesa 
está autorizada a receber resíduos do exterior para valorização material como 
matéria-prima, os quais estão indicados no Quadro III.9, onde se incluíram os 
quantitativos recepcionados no ano de 2015.  

 
Quadro III.9 – Resíduos recepcionados no ano de 2015 

Código 
LER Descrição Quant. 

(t) 
15 01 01 Embalagens de papel e cartão 15 624 
19 12 01 Papel e cartão – resíduos do tratamento mecânico de resíduos  25 159 
20 01 01 Papel e cartão 4 075 
03 03 08 Resíduos da triagem de papel e cartão destinado a reciclagem - 

03 03 10 Rejeitados de fibras e lamas de fibras, fillers e revestimentos, 
provenientes da separação mecânica 7 798 

03 03 11 Lamas do tratamento local de efluentes não abrangidos em 03 03 10 - 
03 03 99 Outros resíduos não anteriormente especificados - 

b) Produção de resíduos 
No Quadro III.10 indicam-se os quantitativos de resíduos produzidos em 2015 na 
instalação, código LER e operações de destino.  
 

Quadro III.10 – Resíduos produzidos no ano de 2015 

Código 
LER Descrição Quant. 

(t) Destino 

03 03 07 Rejeitados mecanicamente separados do fabrico de 
pasta a partir de papel e cartão 2 669,9 R12 e D1 

13 02 08* Outros óleos de motores, transmissões e 
lubrificação 0,10 R9 

13 05 07* Água com óleo de separadores óleo/água 0,10 D15 
14 06 03* Outros solventes e misturas de solventes 0,14 
15 01 04 Embalagens de metal 81,26 
15 01 05 Embalagens compósitas 3,89 

15 01 10* Embalagens contendo ou contaminadas por 
resíduos de substâncias perigosas  0,01 

 
R13 

 

15 02 02* 
Absorventes, materiais filtrantes, panos de limpeza 
e vestuário de protecção, contaminados com 
substâncias perigosas 

0,25 D15 

20 01 21* Lâmpadas fluorescentes 0,008 
20 01 40 Metais 63,16 

R13 

 
5.2.9.4 Ruído e tráfego 

A análise da situação da Papeleira Portuguesa em relação à incomodidade para o 
exterior foi incluída no ponto 8.4 do Capítulo IV. No ano de 2015, verificou-se um 
tráfego médio diário de ligeiros para a Papeleira Portuguesa de 70 veículos/ida e de 
pesados de 22 veículos/ida. 
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5.3 Descrição do Projecto de Optimização da Papeleira Portuguesa  

5.3.1 Capacidade instalada de produção  

O presente Estudo de Impacte Ambiental incide sobre o projecto de optimização da 
Papeleira Portuguesa, que inclui várias modificações no processo produtivo e nos serviços 
auxiliares, de forma a obter-se uma capacidade instalada de produção líquida de 237,5 t/dia 
de papel, correspondente a 86 688 t/ano, potenciando também a melhoria da qualidade do 
produto final. 
 
No Quadro III.11 apresenta-se a aferição da capacidade bruta de produção de 250 t/dia no 
enrolador da máquina de papel, que se baseia numa gramagem de 485 g/m2 e numa 
velocidade de 146 m/min, em que, para se efectuar a conversão em produção líquida, 
considera-se 5% de perdas de papel nas bobinadoras.  
 

Quadro III.11 – Capacidade produtiva de papel 

Parâmetro Valores 
Produção de papel 

(kg/h) 
Gramagem, g/m2 650 
Largura máx. na máquina, m 2,45 
Velocidade da máquina, m/min 101 

9 651 

Gramagem, g/m2 485 
Largura máx. na máquina, m 2,45 
Velocidade da máquina, m/min 146 

10 409 

Gramagem, g/m2 350 
Largura máx. na máquina, m 2,45 
Velocidade da máquina, m/min 202 

10 393 

Gramagem, g/m2 180 
Largura máx. na máquina, m 2,45 
Velocidade da máquina, m/min 300 

7 938 

 
Assim, conforme indicado no Quadro III.11 obtém-se uma produção bruta nominal de 
10 409 kg/h, correspondente a 250 t/dia na base de 24  horas/dia e de 91 250 t/ano em 
365 dias/ano, o que se traduz numa produção líquida nominal de 237,5 t/dia, ou seja, 
86 688 t/ano. 
 

5.3.2 Regime de funcionamento 

O regime de funcionamento previsto na Papeleira Portuguesa, após a concretização do 
projecto de optimização, será o seguinte: 
 

• 348 dias/ano, com paragens programadas para manutenção; 
• 24 h/dia. 
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5.3.3 Recursos humanos 

Serão mantidos os postos de trabalho actuais na Papeleira Portuguesa, ou seja, 
86 trabalhadores. 
 

5.3.4 Matérias-primas 

No Quadro III.12 apresenta-se o consumo estimado das principais matérias-primas e 
aditivos para uma produção líquida de papel de 86 688 t/ano. 
 

Quadro III.12 – Consumo das principais matérias-primas 

Matérias-primas e aditivos Consumo 
(t/ano) 

Papel recuperado 81 397 
Rejeitados da indústria da pasta de papel 10 175 
Agentes de retenção 35 
Agentes de limpeza 4,7 
Agentes de colagem 114 
Coagulante 199 
Floculante 10 

 
5.3.5 Consumos de energia  

Os consumos globais e específicos de combustíveis e de energia eléctrica verificados no 
ano de 2015 na instalação, bem como previsíveis após concretização do projecto, estão 
apresentados no Quadro III.13. 
 

Quadro III.13 – Consumos de combustíveis e de energia eléctrica 

Combustíveis e Energia Eléctrica 2015 Futuro 
Gás Natural 

Consumo global, Nm3 4 903 806 9 446 783 
Consumo específico, Nm3/t de papel 118 109 

Gasóleo 
Consumo global, m3 59 123 
Consumo específico, l/t de papel 1,4 1,4 

Energia Eléctrica 
Consumo global, MWh 13 785 25 383 
Consumo específico, kWh/t de papel 332 293 

 
Assim, apesar do aumento global do consumo de combustíveis e de energia eléctrica, 
associado ao acréscimo da produção de papel, irá verificar-se uma redução dos 
consumos específicos de gás natural e de energia eléctrica. 
 

5.3.6 Processo de fabrico  

Não haverá alterações sensíveis ao processo de fabrico existente, para além do aumento 
da incorporação de fibras de celulose, o que implica a instalação de um moinho para a 
sua preparação, bem como uma fase de refinação das fibras em equipamento existente a 
remodelar.  
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5.3.7 Descrição das alterações a efectuar na instalação 

O projecto de optimização da Papeleira Portuguesa será implementado essencialmente em 
duas fases, tal como vem descrito no ponto 3.1 do presente capítulo III. 
 
Para além do programa em curso de reabilitação dos edifícios da Papeleira Portuguesa, 
independente do projecto de optimização em análise, já iniciado e que terá a duração de 
cerca de 2 anos, foi considerado o aumento da capacidade do armazém de produto acabado 
com a introdução de um segundo piso de armazenamento e a criação de uma nova zona de 
expedição para o exterior. Assim, o armazém de produto acabado, com a altura actual de 
8,50 m, ficará com uma altura total de 17,30 m. 
 
Para além disso, serão também aumentadas as alturas dos edifícios da preparação de pasta e 
da máquina de papel, respectivamente de 7,50 para 17,30 e de 8,00 m 11,70 m. 
 

5.3.7.1 Fase 1 do projecto de optimização 

Na Fase 1 do projecto de optimização serão concretizadas as seguintes alterações na 
Papeleira Portuguesa: 
 

• Remodelação da secaria da máquina de papel; 
• Novo accionamento multidrive da máquina de papel; 
• Novo sistema QCS para controlo da qualidade do papel; 
• Nova bobinadora; 
• Nova caldeira de produção de vapor. 

 
a) Remodelação da secaria da máquina de papel 

Na máquina de papel, as intervenções na Fase 1 passam por uma melhoria 
significativa da curva de secagem do papel, com um aumento das temperaturas ao 
longo do perfil longitudinal da máquina, com o objectivo de optimizar o processo de 
secagem do papel e a consolidação da interligação das fibras, pretendendo-se assim 
apostar numa operação da máquina de papel mais uniforme, minimizando as quebras 
da folha de papel e incrementar a automatização do controlo dos parâmetros de 
processo. 

 
Para a consecução dos objectivos indicados, as intervenções na máquina de papel 
incluirão o aumento do número de cilindros secadores e a instalação de uma nova 
campânula na zona de secagem, com a remodelação integral do sistema aerotérmico 
de insuflação de ar fresco e exaustão de ar húmido e dos sistemas de vapor e 
condensados que lhe estão associados. 

 
Cilindros secadores 
Sendo reconhecido que um dos principais estrangulamentos para o aumento da 
produção da máquina de papel é a reduzida capacidade de extracção de água na 
secaria, uma das acções a desenvolver no âmbito do projecto para desbloquear esta 
condicionante será promover o aumento do número dos cilindros secadores 
instalados. 
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Para o efeito, será removido o rolo “satinador” (fraccionador), actualmente instalado 
entre o 3.º e o 4.º grupo de cilindros secadores, o qual não só tem pouca utilidade 
para o tipo de papel fabricado e comercializado actualmente, como também contribui 
de forma muito insuficiente para a evaporação de água da folha de papel.  
 
Com a remoção do rolo “satinador”, irá ser criado espaço suficiente para a instalação 
de 7 novos cilindros secadores, criando-se assim um novo 4.º grupo de secagem. Os 
novos cilindros serão de construção mais robusta, permitindo aumentar a pressão 
efectiva de vapor para 7,5 bar. Serão ainda substituídos 4 dos actuais cilindros do 
último grupo de secagem, que têm um timbre mais baixo, por cilindros novos com 
timbre idêntico aos do novo 4.º grupo de secagem. 
 
Os novos cilindros secadores serão de construção em ferro fundido, com dimensões 
externas em tudo idênticas aos actuais, sendo a parede mais espessa, para permitir o 
aumento do timbre de vapor. O diâmetro exterior dos cilindros será de 1 500 mm e a 
mesa de 2 960 mm. 
 
Na Figura III.4 mostram-se as configurações da secaria da máquina de papel, 
respectivamente antes e após a intervenção descrita. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
              
 
 
 

 
 

 
 

Figura III.4 - Alterações na secaria da máquina de papel 

 
Campânula  
A nova campânula a instalar na secaria da máquina de papel será construída em 
perfis laminados de aço ao carbono, com acabamento a tinta epóxi, e terá um 
isolamento térmico em lã de rocha de 100 mm de espessura, face aos actuais 50 mm, 
pelo que se irá obter um ganho térmico de cerca de 7,5%.  

 

Situação actual 

Situação futura 
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Sistema Aerotérmico 
O novo sistema de exaustão do ar quente e húmido, gerado na secaria da máquina de 
papel, será constituído por dois ventiladores axiais, construídos em aço inox 316, 
dispondo de motores de velocidade variável, a instalar no exterior do edifício sobre 
os recuperadores de calor. 

As características dos ventiladores são as seguintes: 
 

• Caudal: ............................. 45 000 m3/h;  
• Pressão estática: ............... 50 mm H2O; 
• Potência instalada: ........... 22 kW. 

 
Serão instalados dois recuperadores de calor do ar quente e húmido extraído da 
secaria para pré-aquecimento do ar fresco de insuflação com as seguintes 
características:  
 

• Caudal de ar fresco: ......... 32 000 kg/h; 
• Temperatura à entrada: .... -5/+20 ºC; 
• Temperatura à saída: ........ .+50/+59 ºC; 
• Calor recuperado (máx.): . 480 kW. 

 
O sistema de insuflação de ar na secaria irá dispor de dois ventiladores centrífugos, 
construídos em aço ao carbono, com motores de velocidade variável, e com as 
seguintes características: 
 

• Caudal: ............................. 32 000 kg/h;  
• Pressão estática: ............... 300 mm H2O; 
• Potência instalada: .......... 45 kW. 

Serão instalados dois grupos de baterias de aquecimento do ar de insuflação, 
constituídos por permutadores de revaporização, de condensado e de vapor vivo, com 
o seguinte dimensionamento: 

 
• Bateria de revaporização: ..........Caudal: 32 000 kg/h; Temperatura do ar à entrada:  

50 ºC; Potência térmica: 575 kW; 

• Bateria de condensados: ...........Caudal: 32 000 kg/h; Temperatura do ar à entrada: 
75 ºC; Potência térmica: 300 kW; 

• Bateria de vapor vivo: ...............Caudal: 32 000 kg/h; Temperatura do ar à entrada: 
50 ºC; Potência térmica: 450 kW. 

Sistema de Vapor e Condensados 
O Sistema de vapor e condensados será integralmente remodelado, substituindo-se 
toda a tubagem, instrumentação, os tanques de condensados, as juntas rotativas e os 
sifões de extracção de condensados dos cilindros secadores.  
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Esta alteração deve-se sobretudo ao elevado grau de deterioração da instalação actual 
e da necessidade de aumentar as capacidades e pressões máximas de serviço do 
sistema, face às características dos equipamentos que vão ser instalados.   
 
A concepção do novo sistema de vapor e condensados será a de cascata, que 
apresenta uma rampa ascendente de pressões/temperaturas ao longo da secaria, para 
uma secagem correcta da folha de papel, permitindo o reaproveitamento do vapor 
utilizado.  
 
A alimentação do vapor vivo será efectuada no novo e 4º grupos de secagem e os 
condensados gerados dentro dos cilindros secadores serão encaminhados para o 
respectivo tanque de condensados. Nos tanques de condensados é formado vapor 
flash, que irá alimentar o 3º grupo (de menor pressão). O mesmo se processa para a 
alimentação do 2º e 1º grupos de secagem, que utilizam o vapor flash gerado a partir 
dos condensados do grupo seguinte. O 1º e 5º grupos têm um controlo de pressão 
individual de cada cilindro, permitindo alterar a temperatura de cada um deles de 
forma independente. Este controlo possibilitará optimizar o impacto que a 
temperatura dos primeiros e últimos cilindros secadores têm na eficiência dos 
produtos químicos utilizados e nas propriedades finais do papel produzido.  
 
A alimentação do 5º grupo de secagem é feita com vapor vivo. O vapor flash gerado 
a partir dos condensados do 5º e 1º grupos é encaminhado para o sistema 
aerotérmico.  
 
Os grupos secadores que utilizam fundamentalmente vapor flash têm sempre uma 
alimentação alternativa de vapor vivo, de forma a manter constante a pressão de 
vapor. 
  
O sistema de cascata de vapor e condensados seguirá a estrutura indicada no 
Quadro III.14. 
 

Quadro III.14 – Características da cascata do sistema de vapor e condensados 

Grupo 
secador 

N.º de 
cilindros 

Pressão de 
trabalho (bar g) 

Temp. de  
extracção (ºC) 

Alimentação 
principal 

1º 4 0 a 3 86 a 113 Vapor flash  
2º 8 4 128 a 133 Vapor flash  
3º 7 4,5 132 a 137 Vapor flash  
4º 11 8 149 a 154 Vapor vivo 
5º 4 4,5 113 a 135  Vapor vivo 

 
b) Novo accionamento multidrive da máquina de papel 

No processo produtivo da máquina de papel, a folha de papel é mantida sob tensão 
longitudinal e vai aumentando o seu comprimento à medida que vai secando. Para 
esse efeito, os accionamentos ao longo dos diversos órgãos que compõem a máquina 
de papel (mesas de formação, prensas, grupos de cilindros secadores, calandra e 
enrolador final) operam a velocidades diferentes, com um incremento crescente do 
início ao fim da mesma. 
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Actualmente, a maioria dos órgãos em movimento da máquina de papel são 
accionados por um veio motor único, ao qual estão acopladas polias de transmissão e 
correias planas. O veio motor é accionado por um motor eléctrico de velocidade 
variável com conversor de frequência. Os accionamentos das teias das duas mesas de 
formação, do enrolador e da calandra já têm motores eléctricos e conversores para 
variação de velocidade, próprios, fisicamente individualizados e independentes do 
accionamento principal, pese embora o facto de, em termos de controlo de 
velocidade, todos os accionamentos estarem sincronizados. 

 
Para dar resposta ao necessário aumento da velocidade da máquina de papel, será 
instalado um novo accionamento de velocidade variável multidrive, que vai substituir 
o sistema obsoleto actual (com base num motor geral, veio mandante e transmissões 
individuais por polias e correias planas), que irá melhorar significativamente o 
controlo dessas velocidades e tensões, com a consequente redução das quebras de 
papel e das respectivas perdas de produção, que ocorrem actualmente com alguma 
frequência, devido a indesejáveis flutuações de velocidade. 

 
Face às características de elevado sincronismo e precisão do novo sistema de 
controlo de velocidade, a máquina de papel poderá operar de forma muito mais 
estável, sem quebras do papel, e a velocidades mais elevadas, possibilitando o 
consequente incremento da produção de papel. 
 
Grupos secadores 
Os cinco grupos de cilindros secadores serão accionados por motores iguais, de 
45 kW, 1500 rpm, de elevada eficiência energética (IE3), cuja alimentação será 
efectuada por conversores de frequência para regulação e controlo da sua velocidade 
variável. 
 
Prensas 1 e 2 
As duas primeiras prensas serão accionadas por motores iguais, de 55 kW e 
1500 rpm, de elevada eficiência energética (IE3), cuja alimentação será efectuada por 
conversores de frequência para regulação e controlo da sua velocidade variável. 
 
Prensa 3 

A terceira prensa será accionada por um motor de 90 kW, 1500 rpm, de elevada 
eficiência energética (IE3), cuja alimentação será efectuada por conversor de 
frequência para regulação e controlo da sua velocidade variável.   
 
Automação e controlo  

Será instalado um sistema integrado para o comando, controlo e supervisão do 
sistema de velocidade variável do accionamento da máquina de papel, assegurando o 
sincronismo dos diversos accionamentos ao longo de toda a gama admissível de 
velocidades. 
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Para além da unidade central, equipada com um autómato programável e respectivos 
acessórios e periféricos, o sistema disporá de um monitor de 22“ para interface com o 
operador, com o comando e supervisão centralizados de toda a máquina de papel, a 
instalar numa zona próxima da saída da folha de papel, e de mais um conjunto de 
cinco consolas de operação local, dispostas ao longo da máquina, para comando e 
controlo restritos apenas dos accionamentos que lhes estão próximos. 
 

c) Novo sistema QCS para controlo da qualidade do papel 
Será instalado um novo sistema de controlo de qualidade da folha de papel, para 
medição e controlo das variáveis gramagem, humidade e espessura final da folha de 
papel, que incluirá: 

 
• Um elemento primário constituído por um scanner com uma cabeça de medida 

equipada com três sensores distintos, para medição da humidade, da gramagem e 
da espessura da folha; 

• O sistema de controlo de qualidade integrará uma estação de controlo, com um PC 
e um PLC industrial dedicado; 

• No ordenador da estação central estarão integrados os diversos módulos de 
cálculo e do controlo dos processos: controlo do peso básico ou gramagem, 
através da regulação da respectiva válvula na cabeça da máquina de papel; da 
humidade da folha, por regulação da pressão do vapor na secaria; regulação 
antecipada da gramagem, em feed forward, com a medida da consistência da pasta 
de papel na alimentação da mesa; regulação do perfil da gramagem da folha, com 
a distribuição radial da pasta.    

 
O controlo mais fino dos parâmetros indicados irá melhorar significativamente a 
qualidade final do papel produzido, reduzindo dessa forma a taxa de papel não 
conforme e potenciando a capacidade de acesso a novos mercados por parte da 
Papeleira Portuguesa.  

 
d) Nova bobinadora 

Será instalada uma nova bobinadora de papel, a qual terá uma capacidade de 
processamento correspondente a 250 t/dia, ritmo que as actuais bobinadoras são 
objectivamente incapazes de alcançar. A modernização da fase de bobinagem irá 
permitir também uma redução significativa na rejeição do papel, bem como uma 
melhoria na qualidade de corte e apresentação final das bobinas produzidas.  
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A bobinadora, concebida especificamente para o fabrico de papel para tubos, terá as 
seguintes características: 
 

• Material a ser enrolado: ...........................papel reciclado para tubos; 
• Gramagem:...............................................180-700 g/m2; 
• Largura máxima das bobinas de papel:....2 550 mm; 
• Diâmetro máximo das bobinas de papel: .2 500 mm; 
• Peso máximo das bobinas de papel:.........6 000 kg; 
• Velocidade máxima de operação: ............1 500 m/min; 
• Número de cortes longitudinais: ..............39; 
• Largura mínima do corte:.........................57 mm; 
• Largura máxima de corte: ........................2 550 mm; 
• Fita máxima: ............................................50 mm de cada lado. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura III.5 – Alçado da nova bobinadora  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto III.7 – Unidade de corte das bobinas com 39 lâminas e 
posicionamento automático para mudança de formato 
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e) Nova caldeira de produção de vapor 
O projecto contempla a instalação de um novo gerador de vapor, o qual irá operar em 
paralelo com a actual caldeira Jotex, de forma a satisfazer os necessários aumentos 
dos consumos de vapor da Papeleira Portuguesa, decorrentes do incremento da 
capacidade de produção prevista. A caldeira Termec será desactivada e desmantelada 
de forma a instalar no mesmo local a nova caldeira. 

 
As características da nova caldeira de produção de vapor são as seguintes: 

 
• Tipo:.........................................................Tubos de fumo; 
• Potência térmica:......................................10,7 MW;  
• Capacidade de vaporização:.....................15 000 kg/h; 
• Pressão de serviço:...................................10 bar; 
• Timbre:.....................................................12 bar;  
• Rendimento:.............................................92%;  
• Combustível: ...........................................Gás Natural; 
• Consumo nominal de combustível:..........1 000 Nm3/h; 
• Temperatura da água de make-up: ...........100 ºC; 
• Equipamentos incluídos:..........................Economizador, queimador com 

regulação modulante de combustão, sonda de oxigénio e ventilador do 
queimador com variação de velocidade. 

 
A caldeira de produção de vapor irá dispor de uma chaminé com 20 m de altura, de 
forma a cumprir os requisitos da Portaria n.º 263/2005 (ver Anexo II do Volume de 
Anexos). 

 
Em termos das emissões gasosas, a nova caldeira de produção de vapor irá cumprir a 
legislação aplicável, conforme se mostra no ponto 5.3.9.6 do presente capítulo III. 
 

5.3.7.2 Fase 2 do projecto de optimização 

Um dos objectivos do projecto passa pelo desenvolvimento de uma via processual de 
melhoria da qualidade das massas de papel reciclado, com a incorporação de uma 
percentagem de 10 a 15% de fibras virgens, oriundas dos rejeitados da indústria de celulose.  
 
De facto, a Papeleira Portuguesa já utiliza há vários anos a incorporação de fibras 
provenientes do processo produtivo de pasta de papel, designadas por “nós”, prendendo-se 
a alteração apenas com o aumento da percentagem de fibras incorporadas. 

 
Com esta alteração (a incorporação de uma percentagem de 10 a 15% de fibras virgens) 
conseguir-se-á uma melhoria relevante da qualidade da pasta de papel reciclado, 
nomeadamente a melhoria da drenagem na máquina de papel e a redução da quantidade de 
contaminantes, obtendo-se assim um incremento nas propriedades físicas do papel final.  
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Em termos de equipamentos associados a esta alteração, haverá que instalar um moinho e 
colocar em serviço um sistema de refinação de pasta existente, que necessita ser 
remodelado. 
 
Na segunda fase serão intervencionados o sector de preparação da pasta e a denominada 
parte húmida da máquina de papel. A parte húmida da máquina de papel consiste na zona 
de remoção de água por diferenças de pressão, seja pela acção da força de gravidade (mesa 
de drenagem), de vácuo (mesa de drenagem e prensas), ou por compressão (prensas).  
 
Na fase de preparação da pasta, será efectuada a recuperação de alguns equipamentos de 
crivagem, refinação e depuração existentes (actualmente fora de serviço) e reordenando os 
respectivos circuitos processuais, bem como passará a ser efectuada em contínuo a descarga 
do desfibrador da linha processual de base. 
 
A secção de prensagem, instalada imediatamente a montante da secaria da máquina de 
papel, tem como principal finalidade remover água da folha de papel, em combinação com 
feltros e aplicação de vácuo, sendo dessa forma uma das secções que mais influenciam a 
capacidade de produção de uma máquina de papel. 
 
Nos últimos anos tem-se verificado um desenvolvimento tecnológico significativo neste 
tipo de equipamento, pelo que será efectuada a substituição da 1ª e 2ª prensas existentes por 
uma prensa moderna de elevado rendimento (prensa de sapata), que irá aumentar 
significativamente a capacidade de remoção de água da máquina de papel. Na sequência 
desta melhoria, que significa a entrega à secaria de uma folha de papel com muito menos 
água, haverá condições para aumentar a velocidade da máquina de papel e, 
consequentemente, a capacidade nominal de produção. 
 
A prensa de sapata tem a particularidade de um dos seus rolos apresentar uma concavidade, 
permitindo uma superfície de contacto com a folha de papel muito superior em comparação 
com as prensas convencionais, melhorando as condições de remoção de água. 
 
Para além disso, de forma a conseguir-se a produção bruta de 250 t/dia, na zona húmida da 
máquina de papel, será necessário efectuar também a extensão da mesa de formação e a 
melhoria do sistema de vácuo.  
 
Como o objectivo nos próximos anos é o de orientar exclusivamente o fabrico de papel 
para a gama coreboard, vai ser removida a mesa de formação superior, ficando apenas 
em serviço a mesa inferior remodelada. Será também necessário substituir toda a 
instalação de alimentação de pasta à mesa de formação. Esta instalação, que engloba 
equipamentos bem diversos, como bombas de diluição, crivos, depuradores e caixa de 
chegada, para além de tubagem, válvulas, accionamentos e outros equipamentos 
complementares, destina-se essencialmente à remoção de contaminantes e ao ajuste e 
controlo da formação da folha de papel, factores muito relevantes para proporcionarem 
um incremento efectivo na qualidade do papel produzido. 
 
A alteração da mesa de formação da máquina de papel fica concluída com a troca da 
mesa de formação superior por um top former. 
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Esta modificação procura direccionar a máquina de papel para a produção de papel para 
tubos, onde a principal propriedade física necessária no papel é o índice de coesão 
interna das fibras (ply-bond). A remoção da mesa superior irá eliminar o principal ponto 
de delaminação da folha, que é a interface entre as duas camadas. O top former, para 
além de permitir uma maior remoção de água, promoverá uma formação mais simétrica 
das duas faces da folha de papel, o que também indicia um incremento na qualidade do 
papel produzido. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Figura III.6 – Alterações na área da formação da folha na máquina de papel 

 
No que respeita aos serviços auxiliares, será optimizada a segregação dos circuitos de 
águas e instalado um sistema de tratamento primário e secundário dos efluentes, cuja 
descrição vem apresentada nos pontos 5.3.9.2 e 5.3.9.5 do presente capítulo III. 

 
5.3.7.3 Alterações no armazém e no cais de carga de produto acabado 

No armazém de produto acabado, para além de um novo revestimento exterior, será 
instalado um segundo piso, por cima do existente, o qual permitirá uma nova zona de 
armazenagem e expedição, com a criação de novas zonas de carga à cota do arruamento 
que serve o edifício. A laje do piso a construir será em elementos de betão 
pré-fabricados (laje alveolada). A altura do edifício passará a ser de 17,30 m. 
 

Situação actual 

Situação futura 



 

 Estudo de Impacte Ambiental do Projecto de Optimização da Papeleira Portuguesa – Relatório 
III-39

5.3.7.4 Alteração do sistema de abastecimento de gás natural 

Devido ao aumento do consumo de gás natural, é necessário instalar uma nova conduta 
de 160 mm de diâmetro e um novo posto de redução e medida (PRM), cuja localização 
vem indicada nas plantas incluídas no Volume de Anexos. 
 
Esta alteração implica apenas a instalação de um novo troço de ligação ao PRM, de 
curta extensão, já que a conduta principal existente se desenvolve ao longo da rua 
Comendador Sá Couto que dá acesso à Papeleira Portuguesa. 
 

5.3.8 Balanço de massa e energia futuro  

Na Figura III.7 apresenta-se o balanço de massa e energia futuro na Papeleira 
Portuguesa, que se baseia na produção líquida de papel de 86 688 t/ano. 
 

5.3.9 Aspectos ambientais do projecto de optimização 

5.3.9.1 Melhores Técnicas Disponíveis 

Ao presente projecto de optimização da Papeleira Portuguesa está associada a obtenção 
da alteração da Licença Ambiental, de acordo com os requisitos do Decreto-Lei 
n.º 127/2013 de 30 de Agosto. 
 
Assim, no Anexo III do Volume de Anexos incluiu-se uma descrição da situação futura da 
instalação face aos requisitos das Melhores Técnicas Disponíveis (MTD), tal como 
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. 

 
De acordo com a descrição apresentada no Anexo I do Volume de Anexos, verifica-se 
que a Papeleira Portuguesa irá cumprir a maior parte das MTD aplicáveis. 
 

5.3.9.2 Segregação dos circuitos de águas 

Na Figura III.8 apresenta-se o diagrama com a segregação dos circuitos de água que 
será implementada na Papeleira Portuguesa. 
 
Assim, para além dos sistemas existentes de recuperação de fibra e das águas coladas da 
máquina de papel, por passagem no adensador e no sistema de flutuação Krofta, será 
instalado um novo tanque de águas coladas, que irá receber também uma parte 
substancial das águas residuais provenientes do respectivo tratamento (70 a 80%). 
 
Parte das águas coladas da máquina de papel serão alimentadas a um circuito de 
clarificação, que irá dispor de um filtro de discos, de forma a serem utilizadas em 
diluições de pasta, nos chuveiros da máquina de papel e como água de selagem (anel 
líquido) das bombas de vácuo. 
 
Do depósito de águas coladas, serão alimentados os pulpers das linhas de preparação de 
pasta, com o excesso enviado para o tratamento primário de águas residuais, a que se 
seguirá o tratamento biológico, antes da sua ligação ao colector municipal. 
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Figura III.8 – Circuitos de água e tratamento de efluentes 
 
Desta forma, a água fresca será utilizada apenas como compensação das perdas nos 
circuitos, em alguns chuveiros da máquina de papel, que requerem água de melhor 
qualidade, bem assim na preparação de aditivos, nas caldeiras de produção de vapor, em 
operações de lavagem e na rede de incêndios. 

 
5.3.9.3 Consumo de água fresca 

Apesar da optimização dos circuitos internos de águas, o objectivo de melhoria da 
qualidade do papel a produzir implica alguma abertura desses circuitos, pelo que se irá 
verificar um aumento dos consumos específico e global de água fresca na Papeleira 
Portuguesa, tal como se mostra no Quadro III.15. O consumo específico de água está 
expresso na base da produção líquida de papel. 
 

Quadro III.15 – Consumos de água 

Água 2015 Futuro 
Consumo anual, m3/ano 130 597 346 752 
Consumo específico, m3/t papel 3,1 4,0 

 
No entanto, dado que as licenças actuais de captação de água da Papeleira Portuguesa 
correspondem a um valor global máximo de 418 000 m3 por ano, será mantido um consumo 
de água inferior. 
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No Desenho n.º C000-C008, incluído nas Peças Desenhadas em Anexo, está indicada a 
localização das captações de água e a respectiva rede de abastecimento, que não terão 
alterações associadas ao presente projecto de optimização. 

 
5.3.9.4 Águas pluviais  

A drenagem das águas pluviais das coberturas dos edifícios e arruamentos, não contaminadas, 
manter-se-á sem alterações, com ligação aos 5 pontos de descarga existentes na ribeira de 
Lamas (EH1 a EH5), tal como se mostra no Desenho n.º C000-C009, incluído nas Peças 
Desenhadas em Anexo.  
 
No entanto, as águas pluviais contaminadas da área de armazenagem não coberta de 
matéria-prima (papel recuperado) serão recolhidas e alimentadas ao tanque de 
equalização do sistema de tratamento de águas residuais industriais. 

 
5.3.9.5 Águas residuais e sistema de tratamento  

O caudal médio de águas residuais, após concretização do projecto de optimização, será 
de 240 000 m3/ano, correspondente a um caudal específico de 2,8 m3/t de papel, já que o 
caudal de águas residuais domésticas tem um reduzido significado. 
 
As águas residuais industriais serão submetidas a tratamento primário e secundário na 
instalação (ETARI), mantendo-se a sua ligação ao colector municipal, em conjunto com 
as águas residuais domésticas. No Desenho n.º C000-C009 estão representadas também as 
redes de águas residuais domésticas e industriais.  
 
Bases de dimensionamento da ETARI 
As bases de dimensionamento da ETARI, no que respeita às características das águas 
residuais à entrada e à saída, estão apresentadas no Quadro III.16. 

 
Quadro III.16 – Bases de dimensionamento da ETARI 

Parâmetros Efluente Bruto Efluente Tratado 
Caudal horário, m3/h 90 90 
Caudal diário, m3/dia 2 160 2 160 
pH 6,0 - 8,0 6,0 - 9,0 
CQO, mg/l 4 000 400 
CQO, kg/dia 8 640 864 
CBO5, mg/l 1 500 40 
CBO5, kg/dia 3 240 86 
SST, mg/l 350 60 
SST, kg/dia 756 130 
Azoto total, mg/l 20 15 
Fósforo total, mg/l 5 1,5 
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Descrição do sistema de tratamento 
O sistema de tratamento do efluente da Papeleira Portuguesa vai incluir as seguintes etapas: 
 

• Gradagem de sólidos; 

• Equalização e neutralização; 

• Tratamento primário por flutuação; 

• Tratamento biológico convencional; 

• Desidratação das lamas primárias e secundárias. 
 

Gradagem de sólidos 
A gradagem de sólidos, a instalar em canal, irá permitir remover, a montante da ETARI, 
partículas presentes no efluente, que poderiam prejudicar o correcto funcionamento dos 
equipamentos electromecânicos.  

 
Equalização e neutralização 
As águas residuais geradas no processo de fabrico de papel serão encaminhadas para um 
tanque de equalização, com a capacidade de 350 m3, onde será promovida a mistura 
correcta do meio por acção de um sistema de agitação submersível. Será neste órgão 
que os picos de caudal e cargas serão absorvidos, de forma a obter-se um efluente 
homogeneizado para ser alimentado às etapas de tratamento a jusante. 
 
Neste órgão será efectuado o controlo do pH, com o doseamento de ácido ou base de 
acordo com as necessidades. 
 
Duas bombas centrífugas (1+1) serão responsáveis pela alimentação do efluente 
equalizado ao tratamento primário, ou seja, à etapa de flutuação primária. 
 
Tratamento primário - flutuação  
 A flutuação será efectuada por intermédio de ar dissolvido para permitir a remoção, de 
forma eficiente, do material particulado, bem como gorduras existentes no efluente. A 
adição de coagulante e floculante irá promover a agregação da matéria orgânica, 
aumentando assim a eficiência da remoção de cargas poluentes do efluente. 
 
No DAF (flutuação com ar dissolvido) a injecção de ar é concretizada através de um 
compressor de ar de baixa pressão. A adição de coagulante e floculante realiza-se em 
linha num tubo misturador estático através de duas bombas doseadoras. 
 
As lamas produzidas no DAF primário são encaminhadas para o tanque de 
armazenagem de lamas para posterior desidratação. O efluente tratado no DAF primário 
é descarregado graviticamente para uma estação elevatória intermédia, de onde será 
alimentado ao tratamento biológico. 
 
Com base no histórico de indústrias semelhantes à Papeleira Portuguesa, será de esperar 
que a flutuação primária apresente as eficiências indicadas no Quadro III.17. 
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Quadro III.17 – Eficiências do tratamento primário 

Parâmetros Eficiência Efluente à saída 
Caudal horário, m3/h - 90 
Caudal diário, m3/dia 2 160 2 160 
pH - 6,0 - 8,0 
CQO, mg/l 25 - 40 3 000 
CBO5, mg/l 25 - 40 1 125 
SST, mg/l 90 - 95 35 
SST, kg/dia 756 130 
Azoto total, mg/l - Em défice 
Fósforo total, mg/l - Em défice 

 

Desidratação das lamas 
As lamas primárias e secundárias (biológicas) são armazenadas num tanque de lamas, 
dispondo de um agitador submersível para efectuar uma mistura adequada dos dois 
tipos de lamas.  
 
Uma vez homogeneizadas no tanque de armazenagem, as lamas são alimentadas a uma 
centrífuga por acção de duas bombas (1+1) de parafuso excêntrico, com adição de 
polímero para optimizar a sua desidratação. 
 
As lamas desidratadas, descarregadas num contentor, são enviadas periodicamente para 
destino final. As escorrências da centrífuga são encaminhadas para o início do processo, 
ou seja, para o tanque de equalização. 
 
Tratamento biológico 
Foi considerado um sistema de tratamento por lamas activadas convencional, 
constituído por um reactor aeróbico associado a uma unidade de flutuação secundária. 
 
No reactor biológico é desenvolvida a biomassa (microrganismos), que será responsável 
pela degradação da carga orgânica presente no efluente. Para o correcto 
desenvolvimento da biomassa é necessário garantir uma determinada concentração de 
nutrientes, nomeadamente azoto e fósforo, bem como uma concentração de oxigénio de 
cerca de 2 ppm. O controlo da concentração de oxigénio será efectuado por intermédio 
de uma sonda, a instalar no reactor biológico. O doseamento de nutrientes será 
concretizado por duas bombas doseadoras, que alimentam uma solução de ácido 
fosfórico e de ureia na estação elevatória, a montante do reactor biológico. 
 
O reactor biológico irá dispor de uma rede de arejamento no fundo, ligada a um 
conjunto de compressores, responsáveis pelo fornecimento de ar. O sistema de 
arejamento compreende difusores de bolha fina, os quais apresentam maior eficiência 
de transferência de oxigénio. O efluente do tanque de arejamento será encaminhado 
para a unidade de flutuação secundária, com adição de polímero. 
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A flutuação secundária, semelhante à primária, irá conferir flexibilidade ao sistema, 
permitindo remover os sólidos suspensos presentes no efluente e, consequentemente, 
carga orgânica residual. A utilização de um sistema de flutuação secundário, em vez de 
um decantador secundário, apresenta também a vantagem de ocupar uma menor área, 
sendo este um factor determinante tendo em conta a área disponível para a ETARI. 
 
Do sistema de flutuação secundária, as lamas biológicas são encaminhadas de forma 
gravítica para uma estação elevatória de lamas, dispondo de duas bombas, uma das 
quais funcionará como bomba de recirculação de lamas para o reactor biológico. A 
segunda bomba será responsável pela extracção das lamas biológicas em excesso, 
tornando-se assim esta linha independente da linha de recirculação. As lamas extraídas 
são alimentadas ao tanque de armazenagem, em conjunto com as lamas primárias. 
 
No Quadro III.18 apresentam-se os dados de dimensionamento do tratamento biológico. 
 

Quadro III.18 – Dados de dimensionamento do tratamento biológico 

Parâmetros Valores 
MLSS, kg/m3 3 
Volume do reactor, m3 4 100 
Altura útil do reactor, m 6,2 
AOR, kg O2/h 193 
Caudal de ar, m3/h 5 193 
Caudal de recirculação, % 30 
Idade das lamas, dias 8 
Produção de lamas, kg MS/dia 1 525 
Concentração de lamas, % 1,5 
Necessidades de Azoto, kg N/dia 109 
Necessidades de Fósforo, kg P/dia 13 

 
A quantidade de lamas a extrair será função da concentração de sólidos suspensos totais 
no efluente bruto, bem como da carga orgânica, prevendo-se uma produção anual de 
850 t/ano de lamas primárias e 2 375 t/ano de lamas biológicas com cerca de 70% de 
humidade à saída da centrífuga. 
 
Na Figura III.9 apresenta-se um diagrama simplificado do tratamento primário e 
secundário do efluente.  
 
De salientar que, de acordo com bases de dimensionamento utilizadas, verifica-se que 
as concentrações de poluentes no efluente tratado serão muito inferiores aos VLE 
definidos no regulamento da Indaqua Feira para a descarga de águas residuais 
industriais, como se mostra no Quadro III.19. 
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Quadro III.19 – Cumprimento dos VLE aplicáveis ao efluente tratado 

Parâmetros Valores 
expectáveis VLE 

CQO, mg/l < 400 1 000 
CBO5, mg/l < 40 500 
SST, mg/l < 60 1 000 
Condutividade, mS/cm < 2 000 2 000 
Cloretos, mg/l < 150 150 

 
De referir também que se optou por efectuar o sobredimensionamento da ETARI, de forma 
a dar resposta a períodos de elevados caudais, ou seja, de 90 m3/h, quando o caudal médio 
esperado, em regime normal de funcionamento, será de 2,8 m3/t de papel, correspondente a 
658 m3/dia (27 m3/h), na base de uma produção líquida de papel de 237,5 t/dia. 
 
Considerando que se mantêm as eficiências da ETARI definidas nas respectivas bases 
de dimensionamento, em termos de médias anuais, irão verificar-se as cargas 
específicas indicadas no Quadro III.20, no qual se indicam também os níveis de emissão 
associados (NEA-MTD) aplicáveis à produção de papel de fibra reciclada sem 
destintagem (processamento de papel para reciclagem), tal como definidos nas 
Conclusões MTD, publicadas na Decisão de Execução da Comissão 2014/687/UE, de 
26 de Setembro de 2014 e no BREF P&P. 
 

Quadro III.20 – Cumprimento dos NEA-MTD aplicáveis ao efluente tratado 

Parâmetros Valores 
expectáveis NEA-MTD 

CQO, kg/t de papel 1,1 0,4 – 1,4 
SST, kg/t de papel 0,2 0,02 – 0,45 
Azoto Total, kg/t de papel 0,04 0,008 – 0,09 
Fósforo Total, kg/t de papel 0,004 0,001 – 0,005 

 
Assim, à entrada do colector municipal, serão cumpridos os NEA-MTD aplicáveis à 
produção de papel de fibra reciclada. 

 

5.3.9.6 Emissões gasosas 

A nova caldeira de produção de vapor irá utilizar gás natural como combustível, pelo 
que só terão algum significado as emissões de NOx. Assim, no Quadro III.21 
apresenta-se o valor de NOx garantido pelo fornecedor na chaminé da caldeira 
(fonte FF5), na base dos gases secos a 3% de O2, bem como os VLE aplicáveis a 
caldeiras novas de média potência, tal como estabelecidos na Directiva (UE) 2015/2193. 
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Quadro III.21 – Emissões gasosas da chaminé 
FF5 (mg/Nm3 a 3% de O2) 

Poluentes Valores máximos VLE 
Directiva 

NOx como NO2 < 100 100 
Partículas ss - 
CO ss - 

ss – sem significado  
 

Tal como já foi referido anteriormente, a altura da chaminé (FF5), com 20 m, cumpre os 
requisitos da Portaria n.º 263/2005, conforme se pode verificar no Anexo II do Volume 
de Anexos, onde se incluiu o cálculo da altura mínima da chaminé. 
 
Por outro lado, o caudal mássico máximo expectável de NOx será de 1,2 kg/h, pelo que 
a monitorização das emissões será efectuada apenas de 3 em 3 anos, de acordo com os 
requisitos da Portaria n.º 80/2006. 

 
Por sua vez, as emissões de CO2 na Papeleira Portuguesa vão continuar a estar 
associadas à queima de gás natural nas caldeiras de produção de vapor, cujo valor 
verificado no ano de 2015 e previsível no futuro estão indicados no Quadro III.22. 
 

Quadro III.22 – Emissões de CO2 

Situação CO2 
(t) 

CO2 
(kg/t papel) 

2015 10 616 256 
Futuro 20 451 236 

 
Dada a optimização considerada na utilização de vapor e condensados na máquina de 
papel, irá verificar-se no futuro uma redução no consumo específico de gás natural, que 
se irá traduzir na diminuição da emissão específica de CO2. 
 

5.3.9.7 Gestão de resíduos 

a) Valorização de resíduos na instalação 
Mo Quadro III.23 indicam-se os resíduos recebidos do exterior que foram 
valorizados na Papeleira Portuguesa no ano de 2015, bem como a previsão de 
valorização no futuro com a implementação do projecto de optimização.   
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Quadro III.23 – Valorização de resíduos na instalação 

Quant. (t/ano) Código 
LER Descrição 

2015 Futuro 
15 01 01 
19 12 01 
20 01 01 
03 03 08 

Embalagens de papel e cartão 
Papel e cartão – resíduos do tratamento mecânico de resíduos  
Papel e cartão 
Resíduos da triagem de papel e cartão destinados a reciclagem 

39 052 81 397 

03 03 10 
03 03 11 
03 03 99 

Rejeitados de fibras e lamas de fibras, fillers e revestimentos, 
provenientes da separação mecânica 
Lamas do tratamento local de efluentes não abrangidos em 03 
03 10 
Outros resíduos não anteriormente especificados 

7 798 10 175 

  
Assim, irá verificar-se um aumento muito significativo da valorização de resíduos do 
exterior, que irá contribuir para a optimização das metas de reciclagem de papel em 
Portugal.  

b) Produção de resíduos na instalação 
No Quadro III.24 indicam-se os quantitativos de resíduos produzidos em 2015 na 
instalação, códigos LER e operações de destino, bem como a sua previsão no futuro.  
 
Assim, apesar de se verificar um aumento da produção de resíduos, associado não só 
ao acréscimo da fabricação de papel com base na utilização de papel recuperado, mas 
também à implementação da ETARI, continuará a manter-se a opção preferencial de 
encaminhar os resíduos para valorização no exterior, em detrimento do seu envio 
para eliminação, designadamente para aterro. 

 
Quadro III.24 – Produção de resíduos na instalação 

Quant. (t/ano) Código 
LER Descrição 

2015 Futuro 
Destino 

03 03 07 Rejeitados mecanicamente separados do fabrico de 
pasta a partir de papel e cartão 2 806 5 860 

03 03 11 Lamas do tratamento de efluentes - 3 225 
R13 

13 02 08* Outros óleos de motores, transmissões e lubrificação 0,1 0,2 
13 05 07* Água com óleo de separadores óleo/água 0,1 2 R9 

14 06 03* Outros solventes e misturas de solventes 0,1 0,2 
15 01 03 Embalagens de madeira - 1,5 
15 01 04 Embalagens de metal 81 100 

R13 

15 01 10* Embalagens contendo ou contaminadas por resíduos 
de substâncias perigosas  0,01 0,5 D1 

15 02 02* 
Absorventes, materiais filtrantes, panos de limpeza e 
vestuário de protecção, contaminados com 
substâncias perigosas 

0,25 0,3 D15 

16 02 16 Resíduos de tinteiros e toners - 0,01 

17 01 07 Misturas de betão, tijolos, ladrilhos, telhas e 
materiais cerâmicos não abrangidos em 17 01 06 - 15 

20 01 21* Lâmpadas fluorescentes 0,008 0,01 
20 01 25 Óleos e gorduras alimentares - 0,05 
20 01 36 Equipamento eléctrico e electrónico fora de uso - 0,1 
20 01 40 Metais 63 30 

R13 
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5.3.9.8 Ruído 

A Papeleira Portuguesa manterá um regime de laboração contínuo, apenas com 
paragens programadas para manutenção periódica. 
 
No Quadro III.25 apresenta-se uma síntese das alterações dos níveis de ruído 
expectáveis associados ao projecto de optimização da Papeleira Portuguesa.  

 
Quadro III.25 – Alteração dos níveis de ruído 

Equipamentos novos Equipamentos existentes (a eliminar) 

Designação Potência 
sonora (dB) Posição Designação Potência 

sonora (dB) Posição 

Gerador de vapor 85 Gerador de vapor 85,2 
Bobinadora 85 Bobinadora 85,3 
Ventiladores (2) 76 

No interior 
Ventiladores (6) 80 

No interior 

 
Por outro lado, as paredes e coberturas das naves de preparação de pasta e da máquina 
de papel vão ser revestidas por painéis sandwich em chapa de aço com isolamento 
térmico.  
 
No ponto 1.9 do Capítulo V incluiu-se a avaliação da situação futura da Papeleira 
Portuguesa em relação ao cumprimento do Regulamento Geral do Ruído. 

 
Em termos de tráfego, conforme se apresenta no Quadro III.26, irá verificar-se um 
acréscimo de veículos pesados, associado ao aumento da capacidade produtiva de papel 
na instalação.   
 

Quadro III.26 – Tráfego médio diário e anual 

2015 Futuro 
Tráfego 

Diário Anual Diário Anual 

Veículos ligeiros 70/ida 21 910/ida 70/ida 21 910/ida 
Veículos pesados 22/ida 6 110/ida 30/ida 8 330/ida 

 
5.4 Fase de Construção  

5.4.1 Descrição geral 

Tal como já foi referido anteriormente, o projecto de optimização da Papeleira Portuguesa 
vai essencialmente concentrar-se em duas fases, ou seja, no final do 3º trimestre de 2016, 
com a duração de cerca de 1 mês, e em Julho de 2017, com os trabalhos de construção e 
montagens de equipamentos. 
 
Nas fases 1 e 2 de construção e montagens o número de trabalhadores afectos a essas 
actividades, presentes na instalação, será respectivamente de 80 e 55, em termos 
médios.  
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5.4.2 Estaleiro 

A localização e dimensão do estaleiro para as duas fases de concretização do projecto de 
optimização da Papeleira Portuguesa podem verificar-se na planta incluída no Volume 
de Anexos. Assim, o estaleiro será localizado numa área disponível na área de 
armazenagem de matéria-prima (papel recuperado). 
 
O estaleiro será constituído pelos escritórios de fiscalização e de direcção de obra, uma 
ferramentaria, um armazém de materiais, locais para preparação de armaduras e 
carpintaria de toscos, um parque de máquinas e equipamentos, sanitários e irá dispor de 
contentores para deposição de resíduos, bem como de todas as utilidades relevantes, 
nomeadamente fornecimento de água e electricidade. 
 
O Plano de Estaleiro estabelece as normas de circulação e movimentação de cargas, os 
apoios à produção previstos, a gestão dos resíduos, o controlo ao acesso de pessoas, 
equipamentos e veículos, bem como o respectivo horário de funcionamento (dias úteis 
das 8:30 às 12:00 e das 13:00 às 17:30 h). 

 
5.4.3 Equipamento de construção 

Os principais equipamentos pesados, a utilizar na fase de construção, serão gruas, carros 
betoneiras, camiões de transporte e máquinas giratórias.  

 
5.4.4 Tráfego 

O tráfego médio diário, associado à fase de construção, será em média cerca de 
40 veículos ligeiros e de 10 veículos pesados na fase 1 e de 25 veículos ligeiros e 5 
veículos pesados na fase 2 de construção e montagens. 
 

5.4.5 Movimentação de terras 

Os trabalhos de movimentação de terras serão muito reduzidos, já que as actividades de 
construção e montagens irão concentrar-se essencialmente no interior de edifícios 
existentes.  
 
Assim, apenas haverá lugar a escavação e consequente aterro associado a fundações, 
nomeadamente para construção da ETARI, prevendo-se a escavação de 152 m3 de terras 
com o envio de cerca de 90 m3 para o exterior.   
 

5.4.6 Prevenção e protecção de acidentes e outros aspectos ambientais 

O estaleiro possuirá um plano de funcionamento, que incluirá regras ambientais e de 
segurança, de acordo com os requisitos da legislação aplicável, que os empreiteiros 
terão de consubstanciar em sistemas de gestão ambiental e de segurança, para aprovação 
prévia pelo Dono da Obra. No Anexo IV do Volume de Anexos apresentam-se os 
requisitos e regras ambientais que deverão orientar a preparação dos planos e programas 
de gestão ambiental a elaborar. 
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Assim, existirá uma zona de armazenagem temporária de resíduos e materiais 
contaminados, devidamente assinalada, impermeabilizada e vedada. Para a prevenção dos 
efeitos de eventuais descargas acidentais de substâncias perigosas, nomeadamente óleos, 
serão instaladas bacias de contenção de derrames acidentais e optimizado o acesso e o 
circuito de veículos pesados na obra. 
 
Serão implementadas, entre outras, as seguintes medidas para minimizar o acréscimo de 
poeiras no ar, provenientes da movimentação de máquinas: 
 

• Humedecimento do solo; 
• Transporte de materiais pulverulentos com cobertura; 

Para além disso, será satisfeito pelos empreiteiros o cumprimento do Plano de 
Segurança e Saúde (PSS), que incluirá: 
 

• Memória descritiva (com a definição de objectivos, da política de segurança, da 
comunicação de acidentes, legislação e normas aplicáveis, organigrama funcional, 
horário de trabalho, seguros, fases de execução das Empreitadas e métodos e 
processos construtivos); 

• Caracterização do empreendimento (com as características gerais, mapa de 
quantidades de trabalhos, plano de trabalhos, cronograma da mão-de-obra, 
projecto do estaleiro, lista de trabalhos e de materiais com riscos especiais); 

• Acções para a prevenção de riscos (com o plano de acções quanto a condicionalismos 
existentes no local, plano de implantação, sinalização, circulação e redes técnicas do 
estaleiro, planos de protecções colectivas e individuais, de utilização e controlo de 
equipamento do estaleiro, de inspecção e prevenção, de saúde dos trabalhadores, de 
registo de acidentes, incidentes e índices estatísticos, de formação e informação dos 
trabalhadores, de visitantes, de emergência e de coordenação de segurança); 

• Acompanhamento da implementação do PSS (com a definição da comissão de 
prevenção e de segurança da obra e das auditorias de segurança). 

 
5.4.7 Gestão de resíduos, águas residuais e emissões gasosas 

A produção expectável de resíduos, nas duas fases principais de construção e 
montagens, é a que está indicada no Quadro III.27. 

 
No mesmo Quadro III.27 apresenta-se a classificação dos resíduos, em termos de 
Código LER, de acordo com a Portaria no 209/2004, bem como os respectivos destinos 
previstos, cuja gestão será assegurada por entidades devidamente licenciadas e 
autorizadas para o efeito. 
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Quadro III.27 – Produção, classificação e destino dos resíduos na fase de 
construção e montagens 

Quant. (t) Tipo de Resíduo Código 
LER Fase 1 Fase 2 

Destino 

Óleos usados 13 02 05* 2 1 R9 – Valorização 
Resíduos de tintas com solventes 14 06 05* 1 1 D10 – Incineração 
Embalagens de papel e cartão 15 01 01 5 3 R3 – Reciclagem  
Embalagens de plástico 15 01 02 2 2 R3 – Reciclagem 
Embalagens de madeira 15 01 03 4 3 R1 – Valorização energética  
Embalagens metálicas 15 01 04 2 1 R4 – Reciclagem  
Embalagens contaminadas com 
substâncias perigosas 15 01 10* 1 1 R4 – Reciclagem 

Absorventes e materiais filtrantes 
contaminados 15 02 02* 0,5 0,5 D10 – Incineração 

Mistura de metais 17 04 07 15 5 R4 – Reciclagem  
Sucata de cabos eléctricos 17 04 11 5 3 R4 – Reciclagem 
Resíduos de construção e demolição 17 09 04 80 20 D1 – Aterro  
Mistura de resíduos urbanos 20 03 01 3 3 D1 – Aterro  

 * - Resíduos classificados como perigosos 
 
Será minimizada a produção de resíduos e providenciados os meios necessários à sua 
recolha selectiva e armazenagem temporária, privilegiando-se a valorização face à 
deposição em aterro. O estaleiro será equipado com contentores adequados e devidamente 
identificados para o armazenamento das várias tipologias de resíduos. 
 
No que respeita em particular aos resíduos de construção e demolição (RCD), o produtor 
está obrigado a: 
 

• Promover a reutilização de materiais e a incorporação de reciclados de RCD na obra, 
sempre que possível; 

• Assegurar a existência na obra de um sistema de acondicionamento adequado que 
permita a gestão selectiva dos RCD; 

• Assegurar a aplicação em obra de uma metodologia de triagem de RCD ou, quando 
tal não for possível, o seu encaminhamento para operador de gestão licenciado; 

• Assegurar que os RCD são mantidos em obra o mínimo tempo possível, sendo que, 
no caso de resíduos perigosos, esse período não pode ser superior a três meses; 

• Cumprir as demais normas técnicas respectivamente aplicáveis; 
• Efectuar e manter, conjuntamente com o livro de obra, o registo de dados de RCD, de 

acordo com o modelo constante do anexo II do Decreto-Lei n.º 46/2008, de 12 de 
Março.  

 
As águas residuais continuarão a ser encaminhadas para o colector municipal, 
prevendo-se apenas um aumento na produção de águas residuais domésticas de cerca de 
8 m3/dia na fase 1 e de 6 m3/dia na fase 2. 
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Por sua vez, as emissões gasosas estarão fundamentalmente associadas ao funcionamento 
da maquinaria e de veículos, as quais serão minimizadas com as regras ambientais que terão 
de ser cumpridas pelos Empreiteiros que irão concretizar os trabalhos de construção e 
montagens. Para além disso, não haverá centrais de betão e de asfalto, o que minimiza a 
emissão de poluentes. 
 

5.5 Formação 

Um aspecto muito importante da segurança da instalação está associado à formação 
adequada dos trabalhadores, devendo existir, para esse efeito, uma estreita colaboração 
com os fornecedores dos novos equipamentos no sentido da plena integração dos 
trabalhadores e envolvimento activo nas várias operações necessárias à sua exploração. 
 
Assim, a formação será dada pelos fornecedores do equipamento durante as fases de 
construção e montagens, comissionamento e arranque, com especial ênfase na fase de 
comissionamento. Está prevista, ainda, a manutenção de treino adicional após a 
concretização do projecto de optimização para assegurar o correcto funcionamento dos 
equipamentos e o acompanhamento de quaisquer questões ou dúvidas que possam surgir 
nessa fase. 
 
O programa de formação englobará uma componente teórica e outra prática, sobre os 
novos equipamentos, as condições de operação, o controlo de processo e a resolução de 
situações problemáticas, bem como sobre todos os aspectos relevantes ligados à 
manutenção. 
 
Durante as fases anteriores ao arranque, será elaborado o Manual de Procedimentos, o 
qual constituirá um dos pilares da formação contínua dos trabalhadores durante a fase 
de exploração. Transversalmente à área de produção, existirá a necessidade de formar os 
trabalhadores nas áreas da qualidade, ambiente e segurança. A formação referida acima 
aborda alguns aspectos destes temas.  

 
5.6 Fase de Desactivação  

Não se prevê, mesmo a longo prazo, a desactivação da Papeleira Portuguesa. No 
entanto, atempadamente, será elaborado um plano da sua desactivação. 

 
Assim, nessa altura, será elaborado o Regulamento Geral para o Estaleiro e Desactivação da 
Instalação e as Regras Ambientais para a Fase de Desactivação. Para além desses, será 
preparado especificamente um documento operacional de preparação da instalação para a 
fase de desactivação, com a descrição do encadeamento das operações processuais a 
realizar, nomeadamente a interrupção do aprovisionamento de resíduos de papel e cartão e 
de outras matérias-primas e aditivos, esvaziamento e limpeza do equipamento processual, 
limpeza das redes de fluidos e de drenagem de águas residuais. 
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Para os Empreiteiros que irão efectuar a desactivação das instalações, para além dos 
documentos citados anteriormente, será elaborado um documento com a descrição dos 
trabalhos a efectuar, a sua sequência e planeamento, incluindo o desmantelamento das 
infra-estruturas à superfície (reservatórios, equipamentos, tubagem, cabos eléctricos e, 
por último, os edifícios e pavimentos), a que se seguirá a remoção e desmantelamento 
das redes enterradas, com a reposição de terras e recuperação paisagística, nos casos 
aplicáveis.  
 
Uma preocupação fundamental na fase de desactivação será a de verificar e evitar 
qualquer situação de contaminação dos solos e das águas subterrâneas. Assim, no caso 
da ocorrência de qualquer situação de contaminação dos solos, na fase de desactivação, 
ou de natureza histórica, e não havendo actualmente legislação aplicável sobre a 
matéria, será apresentado o respectivo plano de descontaminação, para aprovação pela 
Agência Portuguesa do Ambiente.  
 
No que respeita às águas residuais, continuarão a ser depuradas na ETARI, que se 
manterá em funcionamento durante a fase de desactivação, mas caso alguns fluidos ou 
águas residuais não sejam compatíveis com esse tratamento, serão recolhidos como 
resíduos e enviados para destino final adequado. No entanto, seguindo-se um programa 
adequado de produção para esgotar os “stocks” na instalação, bem como o 
esvaziamento e lavagem de equipamento e tratamento em condições adequadas, poderá 
não ser necessária a recolha de águas residuais como resíduos. 
 
Com a paragem das instalações, cessam as emissões gasosas nas respectivas chaminés. 
Assim, as emissões gasosas na instalação estarão fundamentalmente associadas ao 
funcionamento da maquinaria e de veículos nos trabalhos de desactivação, as quais 
serão minimizadas com as regras ambientais que terão de ser cumpridas pelo 
Empreiteiro que irá efectuar a desactivação das instalações. Em relação à gestão de 
resíduos, serão cumpridos todos os requisitos da legislação em vigor, a serem exigidos 
ao Empreiteiro no documento Regras Ambientais na Fase de Desactivação. 
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Capítulo IV – Situação de Referência 
1. INTRODUÇÃO 

Neste capítulo far-se-á a caracterização do estado do ambiente na zona de implantação 
do projecto, sendo descritos e avaliados todos os elementos considerados essenciais 
para a cabal compreensão dos compartimentos ambientais que serão interactuados pelo 
empreendimento, quer na vertente biofísica, quer na vertente sócio-económica. 
 
Os descritores a analisar são os seguintes: 
 

• Clima e microclima;  

• Geologia e geomorfologia; 

• Sismicidade e tectónica; 

• Solos e ocupação do solo; 

• Recursos hídricos superficiais e subterrâneos; 

• Factores de qualidade do ambiente: 
− Qualidade da água; 
− Qualidade do ar; 
− Ambiente sonoro; 

• Ecologia; 

• Paisagem; 

• Património; 

• Caracterização sócio-económica: 
− Demografia; 
− Actividades económicas; 
− Acessibilidades e tráfego; 
− Infra-estruturas e equipamentos; 

• Ordenamento territorial. 
 
 

2. ÂMBITO DO ESTUDO 

2.1 Introdução 

A definição do âmbito de um Estudo de Impacte Ambiental é uma etapa primordial para 
a correcta identificação dos domínios de análise a desenvolver e, acima de tudo, do seu 
grau de aprofundamento, em função da tipologia dos impactes induzidos pelo projecto e 
da especificidade e sensibilidade do meio ambiente onde aquele se irá desenvolver. 
 
Nesta conformidade, importa identificar quais os compartimentos ambientais mais 
sensíveis e/ou potencialmente mais afectados pelo empreendimento. Para tal, procedeu-
-se a um levantamento prévio, onde se identificaram de forma directa quais os temas a 
aprofundar e em que sentido particular. 
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Foram também recolhidos todos os elementos bibliográficos e informativos disponíveis 
sobre a zona, desde estudos, planos e documentos, para o que foram consultadas as 
entidades locais e regionais, bem como a população da área. Realizaram-se ainda 
levantamentos de campo pela equipa do Estudo de Impacte Ambiental, que foram 
sintetizados e integrados no presente relatório. 
 

2.2 Domínios e Profundidade de Análise 

Pretende analisar-se, do ponto de vista do impacte ambiental, o Projecto de Optimização 
da Papeleira Portuguesa, unidade industrial de fabricação de cartão para tubos e 
cantoneiras, localizada na freguesia de são Paio de Oleiros, concelho de Santa Maria da 
Feira e distrito de Aveiro.  
 
A unidade industrial localiza-se numa área que, climaticamente, é designada por 
«Província Atlântica Norte», a qual abrange a região litoral do Norte de Portugal, desde 
o rio Minho até próximo do rio Mondego, e se estende para o interior até à isohipsa de 
800 m. Nesta província, o Verão é fresco e o Inverno suave. A continentalidade térmica 
é fraca e a precipitação é elevada, embora se registem, em geral, dois meses secos 
(menos de 30 mm). As trovoadas são frequentes e os nevoeiros também, mesmo no 
Verão. O ar é húmido todo o ano. Nos tipos de tempo com contraste de pressão fraco, 
sopram brisas da terra e do mar. 
 
Do ponto de vista geológico, a área em análise inclui-se no Maciço Hespérico, o qual é 
constituído por terrenos antigos, antemezosóicos, que incluem rochas eruptivas e 
metassedimentares, sobretudo graníticas. O projecto implanta-se na plataforma litoral 
da região do Porto, que corresponde a um conjunto de patamares escalonados, 
descendo para o mar a partir de uma linha de relevos situados a Leste. 
 
A rede hidrográfica na área de análise pertence à região hidrográfica do rio Douro, na 
sua secção inferior, próximo da desembocadura. As disponibilidades hídricas nesta zona 
do país são elevadas, quer devido às condições geomorfológicas, que facilitam o 
escoamento em detrimento da infiltração, quer devido às condições climáticas e 
fisiográficas favoráveis. Do ponto de vista hidrogeológico, o Maciço Hespérico 
apresenta, em geral reduzidas potencialidades aquíferas, que não ultrapassam, em 
média, os 50 m3/km2/dia, embora localmente se possam encontrar pequenas áreas com 
maior interesse neste domínio. 
 
Em consequência, a maior parte da água consumida nesta região é de origem 
superficial, sendo a água de origem subterrânea utilizada para pequenos abastecimentos 
locais. A qualidade das massas de água superficiais na área intervenção é, na 
generalidade, não satisfatória, enquanto que a qualidade das águas subterrâneas é boa, 
de acordo com o Plano de Gestão de Região Hidrográfica do Douro. Este documento 
refere que as pressões existentes são de origem urbana, pecuária e industrial nas regiões 
do litoral e grandes centros urbanos, sendo de origem agrícola no interior. 
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A unidade industrial localiza-se na faixa do território a Poente da linha de relevos que 
separa a bacia do Douro das ribeiras litorais, predominantemente voltada a Sul e com 
declive suave a moderado. Esta zona tem constituído uma área de expansão urbana e 
industrial privilegiadas, sendo atravessada por importantes eixos viários estruturantes, 
como são exemplos as auto-estradas A1 e A29 e a EN1. Embora sujeita a forte pressão 
urbanística, esta zona apresenta ainda diversos elementos com valor ecológico, 
destacando-se os vales das diversas linhas de água que nascem no afloramento granítico 
central e correm para Ocidente em direcção ao mar, bem como as formações vegetais 
que se desenvolvem nas encostas dos relevos mais importantes. 
 
A nível do povoamento, trata-se de um território heterogéneo, fragmentado pela 
industrialização e construção dispersas, pese embora subsistirem continuidades 
asseguradas maioritariamente pela rede hidrográfica. 
 
Com uma população de cerca de 140 mil habitantes e uma área de cerca de 215 km2 
Santa Maria da Feira destaca-se no contexto distrital de Aveiro, sendo o concelho mais 
populoso nesta divisão administrativa. 
 
A economia local assenta, sobretudo, em actividades relacionadas com a indústria 
transformadora, embora mais recentemente as actividades económicas relacionadas com 
os serviços tenham vindo a adquirir cada vez mais peso. A indústria da cortiça tem neste 
concelho uma importância significativa, assumindo-se Santa Maria da Feira como o 
maior pólo corticeiro a nível mundial, sendo a indústria do calçado outro sector 
estratégico da actividade económica. 
 
Face às características da zona onde se localiza o empreendimento e às alterações que o 
projecto potencialmente induzirá, apresentam-se como mais relevantes as avaliações a 
realizar no domínio dos factores de qualidade do ambiente, em particular na qualidade 
do ar, qualidade da água e ambiente sonoro, e ainda os aspectos relacionados com a 
sustentabilidade dos recursos hídricos. 
 
Os factores bióticos interessam considerar, pela sua relativa importância no contexto 
ambiental local e pela potencial interferência que as emissões residuais da instalação 
poderão ter neste domínio. 
 
Na vertente humana, os aspectos sociais, de qualidade de vida e de desenvolvimento 
sustentável consideram-se relevantes, dada a avaliação ambiental em questão se reportar 
a uma instalação que efectua a valorização de resíduos. 
 
Posicionam-se com menor importância os factores físicos (clima, geologia, e solos) e, 
dentro dos factores humanos, a paisagem e o património.  
 

2.3 Definição da Área de Estudo e das Escalas de Trabalho 

A definição da área de estudo para cada um dos compartimentos em análise atendeu às 
especificidades de cada uma das variáveis em jogo, bem como à forma como o projecto 
interfere com cada uma delas. Assim, as unidades espaciais de análise e as respectivas 
escalas de trabalho são diferenciadas, dependendo dos contextos funcionais onde os 
descritores se inserem. Procurou-se, em regra, realizar um enquadramento da análise 
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temática, a uma escala reduzida, que permitisse direccionar a análise de pormenor, 
efectuada, quer à escala 1:25 000, quer à escala de projecto, de forma a cabalmente 
caracterizar e quantificar o elemento descritor. 
 
Em termos da escala temporal, foram considerados horizontes suficientemente abrangentes 
para garantirem fiabilidade aos resultados da análise, quando se tratou do levantamento da 
situação de referência, e horizontes temporais marcados por acontecimentos concretos – 
fase de construção e de funcionamento, que coincidem com horizontes de curto/médio 
prazo. 

 
 
3. CLIMA E MICROCLIMA 

3.1 Introdução 

A caracterização do clima da região onde se localiza o projecto em análise baseou-se 
nos registos históricos das estações climatológicas de Estarreja e Porto/Serra do Pilar, as 
mais próximas do local da instalação em apreço.  
 
A localização e as características das estações seleccionadas estão indicadas no 
Quadro IV.1, bem como o período de registo dos dados. 
 

Quadro IV.1 – Coordenadas das estações meteorológicas representativas da área de análise 

 Latitude Longitude Altitude 
(m) 

Período dos 
registos 

Porto/Serra do Pilar 41º 08’ 8º 36’ 93 1971 - 2000 
Estarreja 40º 47’ 8º 35’ 26 1956 - 1977 

Local do projecto 40º 36’ 8º 36´ 60 - 

 
De notar que a estação meteorológica de Estarreja foi desactivada em 1978, pelo que os 
dados respeitam a um período inferior a 30 anos. 
 
As variáveis climáticas consideradas foram a temperatura do ar, humidade relativa, 
insolação, vento, precipitação, evaporação, nevoeiro e nebulosidade.  
 

3.2 Caracterização Regional 

O clima da região em estudo é do tipo mediterrânico com forte influência atlântica, que 
se traduz em Invernos menos frios e Verões mais frescos, desempenhando o vento um 
papel importante na definição das condições climáticas regionais. 
 
Segundo a divisão climática regional de Portugal proposta por Suzanne Daveau (1985), 
que se apresenta na Figura IV.1, esta região enquadra-se num tipo de clima francamente 
atlântico, onde se distingue uma faixa litoral, caracterizada por “amplitudes térmicas 
muito atenuadas, de frequentes nevoeiros de advecção durante as manhãs de Verão, só 
muito raramente atingidos pelas vagas de calor continental estival e localmente 
flagelados por ventos marítimos” (idem). 
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Figura IV.1 – Enquadramento Climático  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: Daveau et al., 1985 
 
De acordo com Orlando Ribeiro (1955), a área em análise insere-se no conjunto 
climático português designado por “Província Atlântica Norte”, a qual abrange a região 
litoral do Norte de Portugal, desde o rio Minho até próximo do rio Mondego, e se 
estende para o interior até à isohipsa de 800 m. Nesta província, o Verão é fresco e o 
Inverno suave. A continentalidade térmica é fraca e a precipitação é elevada, embora se 
registem, em geral, dois meses secos (menos de 30 mm). As trovoadas são frequentes e 
os nevoeiros também, mesmo no Verão. O ar é húmido todo o ano. Nos tipos de tempo 
com contraste de pressão fraco, sopram brisas da terra e do mar. 
 

3.3 Análise dos Dados Climatológicos  

3.3.1 Temperatura 

Na estação de Porto/Serra do Pilar, no período considerado, a temperatura média anual é 
de 14,7ºC, variando a temperatura média mensal entre os 10,6ºC, em Dezembro, e os 
20,2ºC, em Julho. 
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Nesta estação climatológica, os valores mais baixos de temperatura média ocorrem em 
Janeiro (13,5ºC para as máximas e 5,0ºC para as mínimas) e os valores mais elevados de 
temperatura média verificam-se em Julho e Agosto (com temperatura média máxima de 
25,0ºC nos dois meses e média mínima de 9,5ºC, em Julho). 
 
O Verão é do tipo moderado, com número de dias com temperaturas superiores a 25ºC 
variando entre 100 e 20, ocorrendo preponderantemente entre Junho e Agosto, e uma 
temperatura máxima média do mês mais quente entre 23º e 29º. A temperatura máxima 
registada no período de referência foi de 38,7ºC, em Junho. 
 
O Inverno é do tipo moderado, com número de dias com temperaturas inferiores a 0ºC 
entre 2 e 10/15, ocorrendo nos meses de Janeiro e Fevereiro, e um valor mínimo médio 
do mês mais frio entre 4º e 6ºC. O valor mínimo extremo foi de –3,3ºC, registado em 
Janeiro, no período de referência. 
 
Na Figura IV.2 apresentam-se os valores mensais da temperatura média diária, média 
mínima e média máxima para a estação meteorológica de Porto/Serra do Pilar. 

 
Figura IV.2 – Valores da Temperatura Média Mensal, Temperatura Máxima Média Mensal 

e Temperatura Mínima Média Mensal, registadas na estação de Porto/Serra do Pilar, no 
período 1971-2000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: Instituto de Meteorologia (actual IPMA 
 
Na estação de Estarreja, as três variáveis consideradas têm comportamentos regulares ao 
longo de todo o ano, não ocorrendo variações bruscas. Assim, nesta estação, no período 
considerado, a temperatura média anual é de 13,9ºC, variando entre 8,5ºC (temperatura 
mínima) e 19,3ºC (temperatura máxima). As temperaturas mais baixas ocorrem (por 
ordem) em Dezembro e Janeiro e as temperaturas mais altas em Julho e Agosto (ver 
Figura IV.3). 
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Figura IV.3 – Valores da Temperatura Média Mensal, Temperatura Máxima Média Mensal e 
Temperatura Mínima Média Mensal, registadas na estação de Estarreja, no período 1956-1977 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: Instituto de Meteorologia (actual IPMA) 
 

3.3.2 Precipitação 

A distribuição sazonal da precipitação é típica do clima Mediterrânico, caracterizando-
se por uma concentração nos meses de Outubro a Março, nos quais ocorre cerca de 75% 
da precipitação total anual (Figuras IV.4 e IV.5). 
 

Figura IV.4 – Valores de Precipitação Média Mensal e Máxima Diária registados na Estação 
de Porto/Serra do Pilar, no período 1971-2000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: Instituto de Meteorologia (actual IPMA) 
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A ocorrência de precipitação é elevada, tendo-se registado no período precipitações com 
valor igual ou superior a 0,1 mm em cerca de 147 dias no ano, dos quais 144 dias 
corresponderam a chuvadas intensas, superiores a 10 mm. A precipitação total média 
anual na estação de Porto/Serra do Pilar, no período considerado, foi de 1 253,5 mm. 
 
A distribuição de valores máximos diários é relativamente irregular ao longo do ano, 
verificando-se situações excepcionais nos meses de Março e Setembro, que poderão 
apontar para precipitações frontais excepcionais. 
 
Na estação de Estarreja, a precipitação total anual, no período considerado, é de 1151,6 mm, 
ocorrendo precipitação com intensidade superior a 0,1 mm em cerca de 33,5% do período 
anual, e sendo a precipitação superior a 10 mm em cerca de 42,4 dias/ano. 
 

Figura IV.5 – Valores de Precipitação Média Mensal e Máxima Diária registados na 
Estação de Estarreja, no período 1956-1977 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: Instituto de Meteorologia (actual IPMA) 
 
 

3.3.3 Evaporação 

A evaporação, ou seja, a quantidade de água que é transferida para a atmosfera sob a 
forma de vapor é medida na estação meteorológica de Porto/Serra do Pilar com o 
evaporímetro de Piche, não incluindo, portanto, a transpiração efectuada pelas plantas.  
 
A evaporação anual registada nesta estação é de 857,2 mm, verificando-se a média mais 
baixa em Dezembro (46,7 mm) e a mais elevada em Julho (100,2 mm). 
 
Por seu lado, na estação de Estarreja, a evaporação anual registada é de 1 195,0 mm, 
verificando-se a média mais baixa em Dezembro (51,3 mm) e a mais elevada em Julho 
(143,5 m). 
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A evapotranspiração potencial, definida como a quantidade máxima de água que pode ser 
cedida à atmosfera por um solo com uma cobertura vegetal verde e sem restrições hídricas, 
normalmente, não é medida nas estações meteorológicas, podendo ser estimada por 
métodos teóricos, entre eles o proposto por Thornthwaite. 
 
De acordo com esta formulação, na estação climatológica de Porto/Serra do Pilar, no 
período em referência, a evapotranspiração potencial variou entre um valor mínimo médio 
de 25,0 mm, em Janeiro, e um valor máximo médio de 111,3 mm, em Julho. O valor médio 
anual para esta estação, no mesmo período, foi de 738,1 mm. 
 
Já na estação de Estarreja, a evapotranspiração potencial apresentou um valor médio 
anual de 671,7 mm, com máximo médio mensal de 85,3 mm, em Julho, e mínimo 
médio de 29,1, em Dezembro. 
 

3.3.4 Humidade relativa do ar 

Em termos gerais, o ciclo anual da humidade relativa do ar caracteriza-se por uma 
diminuição na passagem do Inverno para o Verão e um aumento na passagem do Verão 
para o Inverno. 
 
No que respeita à variação diária da humidade relativa do ar, os valores mais baixos 
ocorrem, normalmente, nas primeiras horas da tarde e correspondem aos valores mais 
elevados de temperatura do ar. Os valores mais elevados de humidade relativa ocorrem 
nas primeiras horas da manhã e correspondem aos valores mais baixos da temperatura 
do ar. 
 
Na região, a humidade é relativamente elevada todo o ano, com valores médios anuais a 
variar entre 66% (15h) e 83% (21h). Em termos mensais, os maiores valores registam-
se em Dezembro e Janeiro (9h), com 88%, e os menores valores em Julho e Agosto, 
com 62% e 61%, respectivamente, na estação de Porto/Serra do Pilar. 
 
Na estação de Estarreja, os valores médios anuais variaram entre 74% (18h) e 80% 
(21 h). No período matinal, a humidade relativa apresentou um valor mínimo de 72%, 
em Maio, e um valor máximo de 89% em Dezembro. 
 

3.3.5 Insolação  

Em termos de insolação, a estação de Porto/Serra do Pilar registou um valor anual da 
ordem das 2 582,5 horas, que corresponde a uma percentagem média anual de 57% do 
número máximo de horas de sol descoberto possível. 
 
Os valores máximos são atingidos em Julho, com 328,7 horas de sol descoberto, 
observando-se um valor mínimo no mês de Janeiro de 126,2 horas. 
 
Na estação de Estarreja não estão disponíveis dados sobre este meteoro, no período em 
referência.  
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3.3.6 Ventos 

Uma característica do clima mediterrânico de fachada atlântica é a ocorrência de ventos 
durante a maior parte do ano. Com efeito, a região litoral sofre frequentemente a acção 
do vento, com predominância de Noroeste, principalmente nas tardes de Verão, 
enquanto no Inverno há uma maior predominância de vento Sul, associado às 
perturbações da Frente Polar (Figura IV.6). Em termos de intensidade, verifica-se que 
os ventos mais fortes sopram de Noroeste, Sul e Sudoeste. 
 
Na estação de Porto/Serra do Pilar, e para o período em análise, o registo da frequência 
média anual de calmaria indica um valor de 3,4%, o que equivale a cerca de 12 dias sem 
vento, confirmando a frequência da acção do vento no litoral Norte. No mesmo período, 
o registo de ventos muito fortes (velocidade superior a 55 km/h) é de 5 dias e o número 
de dias com ventos de velocidade superior a 36 km/h (ventos fortes), mas inferior a 
55 km/h, é de 83,1 dias. 
 
Figura IV.6 – Valores médios anuais da Frequência (%) e Velocidade (km/h) dos ventos por rumos, 

na estação de Porto/Serra do Pilar, no período 1971-2000 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: Instituto de Meteorologia (actual IPMA) 
 
Para a estação de Estarreja não estão disponíveis dados sobre os ventos locais, mas que 
se estima que deverão apresentar as características gerais do regime típico do litoral 
português, caracterizado anteriormente. 
 

3.3.7 Outros meteoros 

Relativamente aos restantes meteoros, consideraram-se relevantes para esta análise o 
nevoeiro e a nebulosidade. 
 
Estes dois meteoros são eminentemente característicos do clima atlântico. A sua 
localização e os seus tipos retratam de maneira expressiva a degradação progressiva, 
para o interior, da influência marítima (Daveau et al., 1985). 
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Na região do Porto, e de uma forma geral ao longo do litoral português, manifesta-se o 
nevoeiro de advecção litoral, resultante da condensação da humidade da atmosfera em 
contacto com as águas marinhas mais frias. Trata-se de um fenómeno estival, sensível 
sobretudo de madrugada (idem).  
 
Os dados dos Quadros IV.2 e IV.3 confirmam a elevada incidência deste fenómeno na 
área de análise, tendo-se registado, no período de 1971/2000, 82 dias com nevoeiro, que 
corresponde a 23% do período anual, com especial incidência nos meses de Julho e 
Agosto, estendendo-se aos meses de Setembro, Outubro, Novembro e Dezembro, mas 
com menor incidência. 
 
A nebulosidade é também um aspecto climático a ter em consideração, porquanto 
ocorre na área em análise em cerca de 37% do período anual. 
 

Quadro IV.2 – Número de dias com meteoros particulares registados na Estação de 
Porto/Serra do Pilar, no período 1971/2000 

Nebulosidade Total Mês 
≥ 8 ≤ 2 

Nevoeiro Trovoada 

Janeiro 15,7 6,0 6,0 1,4 
Fevereiro 13,5 5,8 5,9 2,0 
Março 14,8 5,6 4,8 2,2 
Abril 11,1 7,4 4,4 1,9 
Maio 11,4 7,1 4,9 2,4 
Junho 9,6 7,8 4,9 1,7 
Julho 5,2 12,5 6,2 1,3 
Agosto 5,5 11,7 9,6 0,7 
Setembro 8,8 8,3 9,4 1,3 
Outubro 11,7 7,7 8,5 2,1 
Novembro 12,7 7,2 8,4 2,2 
Dezembro 14,4 6,1 8,6 2,0 
Total 134,4 93,2 81,6 21,2 

Fonte: Instituto de Meteorologia (actual IPMA) 
 
Note-se a menor incidência de nebulosidade e nevoeiro na zona controlada pela estação 
de Estarreja, comparativamente à região do Porto, mesmo atendendo aos diferentes 
períodos dos registos em questão. 
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Quadro IV.3 – Número de dias com Meteoros Particulares registados 
na Estação de Estarreja, no período 1956/1977 

Nebulosidade Total Mês 
≥ 8 ≤ 2 

Nevoeiro 

Janeiro 14,4 7,7 1,4 
Fevereiro 12,8 7,3 1,2 
Março 12,0 8,3 1,5 
Abril 9,1 9,2 0,9 
Maio 8,9 9,7 1,4 
Junho 8,3 10,7 3,4 
Julho 5,8 13,0 4,0 
Agosto 6,0 13,5 5,6 
Setembro 8,0 8,7 4,0 
Outubro 10,4 10,3 3,4 
Novembro 11,0 9,1 1,6 
Dezembro 13,6 8,3 1,4 
Total 120,3 115,8 29,3 

Fonte: Instituto de Meteorologia (actual IPMA) 
 

3.4 Classificação Climática 

Das diversas classificações climáticas existentes, uma das mais simples é a designada 
classificação simples do clima, que define o clima da região em apreço da seguinte 
forma: 
 

– Quanto à temperatura: temperado (temperatura média anual do ar entre 13,9ºC e 
14,7ºC) e moderado (amplitude média da variação anual da temperatura do ar de 
10,9ºC); 

– Quanto à humidade: húmido (humidade relativa do ar superior a 75%, às 9h); 

– Quanto à precipitação: chuvoso (precipitação média anual superior a 1000 mm e 
inferior a 2000 mm). 

 
Pela classificação de Thorntwaite o clima é super-húmido (A), quanto ao índice hídrico, 
2.º Mesotérmico ou Temperado (B’2), quanto à evapotranspiração potencial, nula ou 
pequena deficiência de água no Inverno (r) e pequena eficácia térmica no Verão (a’). A 
fórmula climática de acordo com esta classificação será, portanto, A B’2 r a’. 
 
Segundo o sistema de classificação de Köppen, o qual tem por base valores da 
temperatura do ar e de precipitação e a sua distribuição ao longo do ano, a área em 
análise apresenta clima do tipo Csb, ou seja, um clima temperado húmido com Verões 
quentes, em que a temperatura do mês mais quente é inferior a 20ºC e com mais de 
quatro meses com temperatura média mensal superior a 10ºC. 
 
Como se pode observar pela Figura IV.7, de acordo com este último sistema de 
classificação, o ano encontra-se dividido em três períodos: Chuvoso frio, de Outubro a 
Maio; Chuvoso quente, em Junho e Setembro; e Seco quente, em Julho e Agosto. 
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Figura IV.7 – Climograma de Köppen referente à estação climatológica de 
Porto/Serra do Pilar (1971/2000) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.5 Caracterização Microclimática 

As principais características microclimáticas da região em estudo são determinadas 
pelos factores morfológicos e de uso do solo dominantes na região em apreço e que se 
descrevem abaixo. 
 
Morfologicamente, a área de estudo insere-se na região a Sul do alinhamento de relevos 
com direcção NNW-SSE que separa a faixa litoral do vale do Douro. Aqui, o relevo é 
tendencialmente plano, suavemente drenado em direcção ao Oceano Atlântico. 
 
Atendendo às características climáticas desta região, a área será certamente propícia à 
manutenção dos nevoeiros de advecção, principalmente nas manhãs dos meses de 
Verão. 
 

3.6 Evolução da Situação de Referência sem Projecto 

Na ausência do projecto, ou seja na opção zero, não se esperam alterações das 
características climáticas da área em análise, por não se prever a ocorrência de qualquer 
tipo de intervenção para a zona que possa afectar o descritor em análise. 
 

3.7 Síntese 

O clima da região em estudo é do tipo mediterrânico com forte influência atlântica, que 
se traduz em Invernos e Verões moderados.  
 
Trata-se de uma região onde o vento é uma constante, predominando as direcções de 
Norte e Noroeste, principalmente nas tardes de Verão, enquanto no Inverno são mais 
frequentes os rumos de Sul. 
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Uma outra característica deste tipo de clima é a frequente ocorrência de nevoeiros de 
advecção, principalmente nas manhãs dos meses de Verão. A nebulosidade é também 
frequente. 
 
 

4. GEOLOGIA E GEOMORFOLOGIA 

4.1 Introdução 

A caracterização dos factores geológicos da área de implantação do projecto e 
envolvente é efectuada nas componentes geomorfologia e litoestratigrafia, estrutura e 
recursos minerais, sendo a hidrogeologia caracterizada no âmbito do descritor 
“Recursos Hídricos”, apresentado no ponto 7 do presente Capítulo. 
 
Os principais elementos de base utilizados nesta análise foram a Carta Geológica de 
Portugal, dos Serviços Geológicos de Portugal, à escala 1:50 000 (folha 13-A) e 
respectiva Notícia Explicativa. Consultaram-se também estudos da especialidade 
disponíveis para a área de análise (ver referências bibliográficas apresentadas no 
Volume de Anexos). 
 

4.2 Geomorfologia 

O projecto em apreço localiza-se na plataforma litoral a Sul da região do Porto, que 
desce até ao mar em patamares escalonados a partir de uma linha de relevos interiores, 
constituída por um conjunto de elevações alinhadas segundo a direcção NNW/SSE, 
compreendendo os altos de Santo Ovídeo (236 m), da Rechousa (235 m), da Serra de 
Negrelos (244 m), Senhora da Saúde (245 m), entre outros. 

Na Figura IV.8 é possível apreciar o desenvolvimento topográfico da faixa litoral em 
questão, diferenciando-se três grandes conjuntos: 
 

− Área acima dos 130 m (afloramento granítico); 
− Área situada entre 130 e 50 m (onde ocorrem os depósitos de fácies fluvial);  
− Área situada abaixo de 50 m (onde ocorrem os depósitos de fácies marinho). 

 
A presença de áreas aplanadas e a repetição de altitudes levam a crer que se está em 
presença de uma superfície de aplanação que a erosão retalhou posteriormente. 
 
Para Leste deste alinhamento, desenvolve-se uma outra superfície aplanada, onde se 
desenvolve o rio Douro em vale bastante encaixado (Figura IV.8). 
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Figura IV.8 – Hipsometria  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Fonte: Araújo, M. A. (1991) 
 
Para Oeste deste relevo, desce-se em direcção ao oceano por uma série de degraus, 
sulcados por linhas de água que nascem na base deste alinhamento morfológico. 
 
Araújo (1991) aventa a hipótese da plataforma litoral ser uma superfície de erosão 
devido à reduzida profundidade dos depósitos, inexistentes em alguns sectores. 
 
Mais para Oeste, a região litoral é ocupada por areias de duna, formando pequenas 
elevações, algumas com mais de três dezenas de metros de altura. Na região de Esmoriz 
destaca-se uma pequena bacia lagunar, separada do mar apenas por uma lingueta de 
areia. Esta bacia, conhecida por Barrinha do Esmoriz, tem ligação intermitente com o 
mar, recebendo entradas de água doce provenientes das ribeiras de rio Maior e da vala 
de Maceda. 
 



 

 Estudo de Impacte Ambiental do Projecto de Optimização da Papeleira Portuguesa – Relatório 
IV-71

4.3 Geologia e Litologia  

A área em análise corresponde a uma extensa mancha de terrenos pertencentes ao 
complexo xisto-grauváquico, ante-ordovícico, interrompida por um comprido 
afloramento granítico, porfiróide, de grão grosseiro a médio, com orientação NNW-
SSE.  
 
As rochas do complexo xisto-grauváquico sofreram intensa acção metamórfica 
provocada pelo afloramento granítico referido, tendo-se produzido zonas de 
isometamorfismo, sucedendo-se faixas de xistos cloríticos e sericíticos, de xistos 
anfibolíticos e anfibolitos, de xistos biotíticos-moscovíticos, de xistos biotíticos com 
granadas e estaurolite. 
 
As formações geológicas aflorantes no local do projecto pertencem ao complexo xisto-
grauváquico ante-ordovícico e séries derivadas metamórficas, conforme se pode apreciar 
pelo extracto da Carta Geológica, à escala 1:50 000, apresentada na Figura IV.9. 
 
Trata-se de uma extensa zona constituída por rochas variadas, em que figuram formações 
granito-migmatíticas, gnaisses, micaxistos, xistos luzentes, entre os principais (Xyz). 
 
O afloramento granítico que limita a Oriente a faixa de terrenos Xyz é do tipo porfiróide de 
grão prosseiro – γπg (granito da Madalena). Quando são, o granito é azul ou róseo, com 
fenocristais de feldspato. Em muitos pontos, a rocha está muito alterada, transformada em 
saibro até alguns metros em profundidade. 
 
Esta rocha é intensamente explorada em numerosas pedreiras, sendo de citar as de 
Madalena, Valadares, Vilar do Paraíso, entre outras. 
 
Espalhadas pela região, encontram-se manchas de depósitos plio-plistocénicos 
correspondentes a praias antigas e de terraços fluviais, de diferentes níveis, constituídos 
por mantos de calhaus rolados e areias, acompanhados por argilas. Na envolvente do 
local da instalação em análise, registam-se algumas manchas de depósitos de praias 
antigas de níveis, entre 80 e 130 m. 
 
Araújo (1991) considera que os depósitos da área acima de 50 m têm fácies continental, 
apresentando alguma dispersão altimétrica (50-130 m) e natureza sedimentológica 
complexa. 
 
Na área envolvente do projecto em apreço são numerosos os filões que atravessam os 
terrenos anteriormente descritos, merecendo referência particular o filão quartzoso que 
surge próximo das instalações da Papeleira Portuguesa, como se pode observar na 
Figura IV.9, anteriormente referenciada. 
 

4.4 Evolução da Situação de Referência sem Projecto 

Na ausência do projecto, ou seja na opção zero, não se esperam alterações das 
características geológicas da área, por não se prever a ocorrência de qualquer tipo de 
intervenção para a zona que possa afectar o descritor em análise. 



ESC.: 1/25 000

FIGURA IV.9 - GEOLITOLOGIA DA ÁREA DE

ANÁLISE

ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL

FONTE: Carta Geológica n.º 13-A dos Serviços Geológicos da DGMSG, 1962

PROJECTO DE OPTIMIZAÇÃO

Papeleira Portuguesa
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4.5 Síntese 

A Papeleira Portuguesa situa-se na plataforma litoral da região do Porto, área aplanada 
que desce em patamares suaves até ao oceano Atlântico, e é delimitada a Nascente por 
um alinhamento de relevos de reduzida dimensão que a separam da bacia do rio Douro. 
 
Os terrenos existentes no local da instalação pertencem ao complexo Xisto-Grauváquico 
ante-Ordovícico e séries metamórficas derivadas, observando-se nas proximidades um 
filão quartzoso. 
 
 

5. SISMICIDADE E TECTÓNICA  

5.1 Sismicidade 

O território português, no contexto da tectónica de placas, situa-se na placa euro-
asiática, limitada a Sul pela falha Açores-Gibraltar, correspondente à fronteira entre as 
placas euro-asiática e africana, e a Oeste pela falha dorsal do oceano Atlântico. 
 
Em Portugal continental, a maior parte dos sismos graves tiveram origem em zonas 
interplacas, com localização dos epicentros a SW do Cabo de São Vicente na região do 
Banco de Gorringe. De entre os sismos interplacas, em geral de magnitude elevada e 
grande profundidade, destaca-se o terramoto de 1775, seguido de maremoto, e o sismo 
de 1969. 
 
Nos sismos de origem intraplaca, a sismicidade é mais difusa, de intensidade baixa a 
moderada, sendo difícil estabelecer uma relação directa entre as falhas existentes e os 
epicentros dos sismos. Em relação a estes sismos, salientam-se os que têm origem no 
Vale do Rio Tejo, nomeadamente na falha do seu curso inferior, que se manifestaram de 
forma mais importante nos abalos de 1531 e 1909. 
 
A localização duma linha de epicentros ao longo da faixa atlântica da Península Ibérica 
leva alguns autores a admitir a possível existência de uma zona de subducção ao longo 
da margem continental. 
 
Na Figura IV.10 apresenta-se o mapa de isossistas de intensidades máximas, publicado 
pelo ex Instituto de Meteorologia, actual IPMA, onde se pode verificar que o local do 
projecto está localizado na isossista de grau VI. 
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Figura IV.10 – Carta de Isossistas de Intensidades Máximas de Portugal Continental 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
O Regulamento de Segurança e Acções para Estruturas, Edifícios e Pontes (RSAEEP), 
instituído pelo Decreto-Lei n.º 235/83, de 31 de Maio, considera o País dividido em 
quatro zonas que, por ordem decrescente de sismicidade, são designadas por A, B, C e 
D, conforme apresentado na Figura IV.11. 
 
Os valores característicos das acções dos sismos são quantificados em função da zona 
em que se situa a estrutura – coeficiente de sismicidades (α) – e da natureza dos terrenos 
a mobilizar. O coeficiente de sismicidade assume os valores de 1,0; 0,7; 0,5; e 0,3, 
respectivamente para as zonas sísmicas A, B, C e D. 
 
A zona de intervenção situa-se na zona sísmica D, cujo coeficiente de sismicidade 
assume o valor de 0,3, ou seja, na zona de menor risco sísmico. 
 

SIMBOLOGIA:

- ZONA DE INTENSIDADE VI

- ZONA DE INTENSIDADE VII

- ZONA DE INTENSIDADE VIII
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Figura IV.11 – Zonamento Sísmico de Portugal Continental (RSAEEP) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.2 Neotectónica 

A área de análise situa-se em terrenos do Maciço Hespérico, muito próximo da transição 
para a Orla Mesocenozóica. Sob o ponto de vista estrutural, o Maciço Hespérico na área 
em análise define-se pelo contacto entre duas zonas distintas: 
 

− A zona Centro-Ibérica, a Norte da praia dos Lavadores; 
− A zona de Ossa-Morena, a Sul da mesma praia. 

 
A transição entre estas duas unidades estruturais é estabelecida através de uma 
importante descontinuidade: a falha de Porto-Tomar (Figura IV.12). 
 
Trata-se de um acidente muito antigo, que corresponderia à zona de sutura entre a Europa e 
a África aquando da orogenia Cadomiana (Pré-Câmbrico) e que funcionou como 
desligamento diversas vezes durante e após a orogenia hercínica (ver carta Neotectónica na 
Figura IV.13). 
 

C

D

A

B
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Figura IV.12 – Tectónica na região a Sul do Porto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: Coelho et al., 2009 
 

5.3 Evolução da Situação de Referência sem Projecto 

Na ausência do projecto, ou seja na opção zero, não se esperam alterações das 
características neotectónicas e de sismicidade da área em análise, por não se prever a 
ocorrência de qualquer tipo de intervenção para a zona que possa afectar o descritor em 
análise. 
 

5.4 Síntese 

O local de implantação do projecto situa-se numa zona de risco sísmico baixo (o coeficiente 
de sismicidade (α), variável entre 0,3 e 1,0, toma o valor 0,3), integrando-se na isossista de 
grau VI, de acordo com a classificação da Carta de Isossistas de Intensidades Máximas de 
Portugal Continental, do Instituto de Meteorologia (actual IPMA). 
 
O acidente tectónico mais importante na envolvente da área de análise é a falha de 
Porto-Tomar que separa estruturalmente o soco hercínico em duas unidades: a zona de 
Ossa-Morena e a zona Centro-Ibérica. 



ESC.: 400 000
FONTE: Carta Neotectónica de Portugal, Direcção Geral de Geologia e Minas, 1988

FIGURA IV.13 - CARTA NEO-TECTÓNICA
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6. SOLOS 

6.1 Caracterização Geral 

A região de Entre-Douro e Minho enquadra-se geologicamente no Maciço Hespérico, 
assinalando-se uma larga predominância de granitos, com uma ocorrência mais restrita 
de xistos, mais ou menos metamorfizados. Ao longo da costa ocorrem formações 
sedimentares, correspondentes a praias antigas, e os troços de jusante dos rios 
principais, como o rio Douro, encontram-se ladeados de terraços fluviais.  
 
A maior parte dos solos ocorrentes na região formou-se a partir de materiais resultantes 
da alteração e desagregação do substrato rochoso subjacente (rochas consolidadas), por 
acção dos agentes de meteorização, dando origem a materiais soltos com granulometria 
e espessura variadas. 
 
O grau de alteração das rochas (intensidade e profundidade) relaciona-se com a sua 
estrutura e composição química e com a intensidade dos agentes de meteorização, de 
intensidade variável em função do clima, do relevo e da vegetação, verificando-se que 
as rochas graníticas e dioríticas se encontram desagregadas até grandes profundidades e 
que nos xistos e afins a desagregação é pouco profunda. 
 
De acordo com a Carta de Solos da Região de Entre Douro e Minho, da Direcção 
Regional de Agricultura, os cambissolos, regossolos e os antrossolos são as unidades 
que dominam na área a Sul do alinhamento de relevos NNW-SSE. 
 

6.2 Caracterização Local 

A unidade industrial implanta-se sobre Cambissolos distrícos com Antrossolos 
cumúlicos dístricos, ocorrendo nas proximidades a associação Cambissolos dístricos 
com Regossolos dístricos delgados (Figura IV.14). 
 
Os cambissolos dístricos são solos com horizonte câmbico e sem outros horizontes de 
diagnóstico além de um A ócrico, assentando sobre um B câmbico com um grau de 
saturação em bases (pelo acetato de amónio) menor que 50%; sem propriedades sálicas; 
sem as características de diagnóstico dos vertissolos ou antrossolos; sem propriedades 
gleicas até 50 cm a partir da superfície (DRAEDM, 1999). 
 
Nos cambissolos dístricos com horizonte B crómico (CMdx), o perfil é do tipo A-B-C-R, 
A-B-C ou A-B-R, em que: 
 

− Horizonte A com 10/35 cm, pardo ou pardo escuro, franco ou franco-arenoso e por 
vezes francoargilo-arenoso, com algum a bastante material grosseiro; 

− Horizonte B câmbico até 40/150 cm; crómico, franco ou franco-arenoso e por vezes 
franco-limoso ou franco-argilo-limoso, com algum a bastante material grosseiro; 

− Horizonte C até 50 a mais de 150 cm, constituído por material grosseiro e terra fina 
resultante da alteração da rocha subjacente ou correspondente a material detrítico não 
consolidado de terraços ou coluviões; frequentemente rocha contínua e dura (R) a 
profundidade de mais de 50 cm. 
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SIMBOLOGIA:

ESC.: 1/25 000

FIGURA IV.14 - CARTA DE SOLOS DA ÁREA DE

ANÁLISE

ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL

FONTE: Carta de Solos da Região de entre Douro e Minho (Folha 13)

PROJECTO DE OPTIMIZAÇÃO
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Os antrossolos são solos que, pela actividade humana, sofreram uma modificação 
profunda por soterramento dos horizontes originais do solo ou através de remoção ou 
perturbação dos horizontes superficiais, cortes ou escavações, adições seculares de 
materiais orgânicos, rega contínua e duradoura. 
 
Os antrossolos cumúlicos correspondem à generalidade dos solos dos terraços ou 
socalcos, embora se encontrem também em áreas não terraceadas. Apresentam 
acumulação de sedimentos com textura franco-arenosa ou mais fina, em espessura 
superior a 50 cm, resultante de rega contínua de longa duração ou elevação da superfície 
do solo por acção do homem. 
 
Os Antrossolos cumúlicos dístricos [ATcd] são antrossolos cumúlicos com um grau de 
saturação em bases (pelo acetato de amónio) inferior a 50%, pelo menos entre 20 e 
50 cm de profundidade. O perfil é do tipo Ap1-Ap2-2C ou Ap1-Ap2-Ab-Bb ou Ap1-
Ap2-Ab-C, sendo: 
 

− O horizonte Ap1 com 20/35 cm, pardo escuro ou pardo, franco ou franco-arenoso; 
− O horizonte Ap2 até 50/135 cm, pardo ou pardo escuro, franco ou franco-arenoso; 
− Substrato constituído por perfil soterrado (Ab-Bb-C, Ab-Bb, Ab-C, Ab-C-R), por 

material de origem coluvionar (2C) ou da alteração da rocha subjacente (2C, 2C-
2R), a partir de 50/135 cm. 

 
Os regossolos são solos de materiais não consolidados, com exclusão de materiais com 
textura mais grosseira que franco-arenosa ou com propriedades flúvicas, não tendo 
outro horizonte de diagnóstico além de um A úmbrico ou ócrico; sem propriedades 
gleicas em 50 cm a partir da superfície; sem características de diagnóstico para 
vertissolos ou antrossolos; sem propriedades sálicas. 
 
No caso dos regossolos dístricos delgados (ou lépticos) (RGdl), são solos desenvolvidos 
a partir de materiais da alteração e desagregação local de rocha subjacente, a qual se 
encontra relativamente próxima da superfície (entre 30 e 50 cm), quer dura e contínua, 
quer fendilhada ou desagregada em blocos compactos, com fendas ou intervalos 
preenchidos por material terroso. O perfil normal é do tipo A-C-R ou A-R, em que: 
 

− Horizonte A com 10/30 cm franco-arenoso, franco e por vezes arenoso-franco; 
− Horizonte C franco-arenoso, franco ou arenoso-franco com muito material 

grosseiro (rocha) e estrutura de rocha, e/ou rocha desagregada em fragmentos 
duros com terra envolvente ou material saibrento solto, com alguma terra; rocha 
dura e contínua (R) a partir de 30/50 cm de profundidade. 

 
Na direcção da drenagem superficial e subterrânea, os solos ocorrentes em 
predominância são cambissolos dístricos com regossolos dístricos em sedimentos 
detríticos não consolidados. 
 
No que respeita à ocupação do solo, a Carta Corine Land Cover 2006 (Figura IV.15) 
mostra que a unidade industrial existente se localiza em espaços artificializados, onde a 
maior parte do solo é ocupada por construções, estando as superfícies artificializadas 
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associadas a zonas com vegetação e de solo nu, as quais ocupam uma área significativa, 
embora descontínua (código 112, na nomenclatura CORINE Land Cover). 
 
Na envolvente, observam-se grandes áreas de floresta mista, em que a vegetação é 
constituída principalmente por árvores, incluindo estratos arbustivos, em que não há 
dominância de espécies de folhosas nem de espécies de coníferas. 
 

Figura IV.15 – Uso do Solo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: Corine Land Cover, 2006 
 

 
6.3 Evolução da Situação de Referência Sem Projecto 

O estado actual do ambiente no que respeita ao descritor em análise tenderá a manter as 
características actuais, descritas acima, uma vez que não se conhecem acções 
susceptíveis de produzir modificações sobre o domínio vertente. 
 

Simbologia: 

1.1.1  Tecido urbano contínuo  
1.1.2  Tecido urbano descontínuo 
1.2.1  Indústria, comércio e equipamentos gerais 
1.2.4  Aeroportos e aeródromos 
1.4.2  Equipamentos desportivos, culturais e de lazer

e zonas históricas 
2.1.1  Culturas temporárias de sequeiro 

2.4.2  Sistemas culturais e parcelares complexos 
2.4.3  Agricultura com espaços naturais e semi‐naturais 
3.1.3  Florestas mistas 
5.2.1  Lagoas costeiras  
5.2.3  Oceano 

Papeleira Portuguesa 
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6.4 Síntese 

Sob o ponto de vista geológico, a região de Entre-Douro e Minho enquadra-se no Maciço 
Hespérico, assinalando-se, na envolvente do projeto, uma larga predominância de xistos, 
mais ou menos metamorfizados, com uma ocorrência mais restrita de granitos. As unidades 
pedológicas dominantes na região são os cambissolos, regossolos e os antrossolos. 
 
A unidade industrial existente implanta-se sobre Cambissolos distrícos com Antrossolos 
cumúlicos dístricos, ocorrendo nas proximidades a associação Cambissolos dístricos 
com Regossolos dístricos delgados, ambos constituídos por sedimentos detríticos não 
consolidados. 
 
A área de intervenção referente ao Projecto de Optimização encontra-se integralmente 
pavimentada ou edificada. 
 
 

7. RECURSOS HÍDRICOS 

7.1 Águas Superficiais 

7.1.1 Enquadramento Hidrográfico 

A Papeleira Portuguesa localiza-se na bacia da ribeira de Rio Maior, que faz parte do 
conjunto das ribeiras costeiras entre Douro e Vouga, que estão integradas na Região 
Hidrográfica n.º 3 – Rio Douro. 
 
Trata-se de uma região hidrográfica internacional que integra a parte da bacia 
hidrográfica do rio Douro localizada no território de Portugal e as bacias hidrográficas 
das ribeiras costeiras, incluindo as respectivas águas subterrâneas e águas costeiras 
adjacentes, conforme o Decreto-Lei n.º 347/2007, de 19 de Outubro, que procedeu à 
delimitação georreferenciada das regiões hidrográficas (ver Figura IV.16). 
 
A região hidrográfica do Douro possui uma área de, aproximadamente, 98 000 km2, 
19% em território nacional (19 000 km2). A linha de água principal nasce na serra de 
Urbion (Cordilheira Ibérica), a cerca de 1 700 m de altitude. Ao longo do seu curso de 
927 km (o terceiro maior entre os rios da Península Ibérica, depois do Tejo e do Ebro), o 
rio Douro atravessa o território espanhol numa extensão de 597 km e serve de fronteira 
ao longo de 122 km, sendo os últimos 208 km percorridos em Portugal até à foz no 
Oceano Atlântico, entre as cidades do Porto e de Vila Nova de Gaia. 
 
Por sua vez, a ribeira de Rio Maior e seus tributários definem uma bacia de drenagem 
pouco ramificada e com forma irregular, tendencialmente alongada, em consonância 
com os valores estimados dos parâmetros morfométricos, factor de forma de 0,15 e 
índice de compacidade de 1,38. A bacia da ribeira de rio Maior tem o seu início na base 
do alinhamento de relevos que integra a linha de afloramentos graníticos centrais 
(Vergada – 243 m; Souto Redondo – 312 m), drenando uma área de, aproximadamente, 
26,6 km2. 
 
 
 



 

 Estudo de Impacte Ambiental do Projecto de Optimização da Papeleira Portuguesa – Relatório 
IV-83

Figura IV.16 – Enquadramento hidrográfico do projecto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fonte: PGRH do Douro – RH3, DHV et al., 2012 
 
De acordo com a marcação da Carta Militar à escala 1:25000, a ribeira de Rio Maior é o 
curso de água de primeira ordem desta bacia, não obstante apresentar comprimento 
inferior ao seu maior afluente, a ribeira de Lamas, ou seja 5,6 km e 10,1 km, 
respectivamente. 
 
Já a demarcação da rede hidrográfica de acordo com o sistema de classificação da 
Directiva da Qualidade da Água (DQA) (rede geocodificada (zoom 4) do SNIAmb) 
representa a ribeira de Lamas como bacia de 2.ª ordem (PT03NOR0731) do sistema 
associado à barrinha do Esmoriz (PT03NOR0732). 
 
A ribeira de Rio Maior, na demarcação da Carta Militar, apresenta orientação SSW-
NNW até próximo da povoação de Paramos, após o que inflecte para W, rodando 
novamente para Sul após cerca de dois quilómetros, orientação que mantém até à 
embocadura na barrinha do Esmoriz (Figura IV.17). 
 
Esta linha de água tem declive pouco acentuado, de 1,8%.  
 
 
 
 
 
 

‐ Papeleira Portuguesa
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Figura IV.17 – Bacia Hidrográfica da ribeira de Rio Maior 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Quanto à ribeira de Lamas, na demarcação da Carta Militar, apresenta um percurso de 
cerca de 9,7 km desde Moselos, onde nasce, até à embocadura na ribeira de Rio Maior, 
em Engenho Novo, logo após atravessar as instalações da Papeleira Portuguesa. 
 
Esta linha de água tem uma inclinação média também não muito significativa, 1,9%, 
apresentando um percurso algo sinuoso. 
 
Na bacia, os maiores declives (15-20%) situam-se no sector de cabeceira, onde se 
alcançam também as cotas mais elevadas (como indicado acima). A altitude média da 
bacia é de 134,2 m (Figura IV.18). 
 
Tendo em consideração a classificação tipológica estabelecida para Portugal 
(sistema B), este rio integra-se no ecótipo N1; <= 100 – Rios do Norte de Pequena 
Dimensão1. Os cursos de água incluídos nesta classificação encontram-se dispersos por 
uma vasta gama de altitudes (entre os 200 e 600 m de altitude, distância interquartil), 
com um valor médio de 413 m, e apresentam uma área de drenagem inferior a 100 km2. 
Desenvolvem-se em zonas com temperatura média anual baixa (cerca de 12 a 13ºC, em 
média) e precipitação média anual relativamente elevada (cerca de 1200 mm). O 
escoamento médio anual varia de 300 a 800 mm (distância entre quartis), enquanto a 
amplitude térmica do ar e o coeficiente de variação de precipitação apresentam valores 
reduzidos. 
 

                                                 
1 INAG, I.P. 2008. Tipologia de Rios em Portugal Continental no âmbito da implementação da directiva Quadro da Água. I – Caracterização abiótica. Ministério Ambiente, do 

Ordenamento do Território e do Desenvolvimento Regional. Instituto da Água, I.P. 

03NOR0731 
Ribeira de Lamas
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Figura IV.18 – Curva hipsométrica da bacia da ribeira de Rio Maior (PT03NOR0731) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
No Quadro IV.4 indicam-se as características morfométricas principais da bacia 
hidrográfica da ribeira do Rio Maior (PT03NOR0731). 
 
Quadro IV.4 – Características físicas principais da bacia hidrográfica das linhas de água principais 

da bacia da ribeira de Rio Maior (PT03NOR0731) 

Designação Código 
Área da 

bacia  
(km2) 

Comprimento 
do curso de 
água (km) 

Perímetro 
da bacia 

(km)  

Altitude 
média 

(m) 

Declive 
médio 
(%) 

Factor 
de 

Forma 

Coeficiente de 
Compacidade 

Ribeira de Lamas 23,5 9,7 21,6 1,9 0,25 1,25 

Ribeira de Rio 
Maior 

PT03NOR0731 
26,8 5,6 25,1 

134,2 
1,8 0,85 1,36 

 
7.1.2 Regime de escoamento e disponibilidades hídricas 

As disponibilidades brutas dos recursos hídricos na Região são elevadas, embora se 
caracterizem, em regime natural, por uma variabilidade, quer temporal, quer espacial.  
 
Em termos espaciais, a variabilidade dos recursos hídricos prende-se com as 
características climáticas particulares da região de Entre-Douro e Minho, a qual é 
condicionada pela proximidade do Atlântico e pelo cordão montanhoso que se 
desenvolve a Oriente e separa esta região do interior transmontano. Ficam, assim, 
definidas duas zonas com características distintas, uma de planície, junto ao litoral e 
outra de relevo muito acidentado, separadas por uma zona de transição não muito 
extensa. Estas condicionantes e a disposição em anfiteatro, voltado a Poente, 
determinam em toda a região a influência atlântica, conjugada progressivamente com a 
influência continental no sentido do interior. 
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Nesta conformidade, devido às condições climáticas e fisiográficas da região, a variação 
espacial da precipitação e do escoamento médios está muito dependente dos factores 
Atlântico e altitude, verificando-se nas zonas mais elevadas maiores precipitações que 
nas zonas mais próximas do litoral.  
 
A variabilidade temporal manifesta-se a várias escalas – interanual e sazonal, reflectido 
a fraca capacidade de armazenamento dos aquíferos na região e, consequentemente, a 
inexistência de regularização subterrânea. À escala interanual, observam-se anos 
seguidos secos ou húmidos, sendo que os períodos secos são mais frequentes e mais 
longos que os períodos húmidos, embora os valores de escoamento nestes últimos sejam 
significativamente superiores à média.  
 
De acordo com o Plano de Gestão de Região Hidrográfica do Douro, o escoamento 
anual na bacia do rio Douro em regime natural é de, aproximadamente, 17 023 hm3, 
sendo que 8 023 hm3 são gerados pela bacia portuguesa e 9 000 hm3 pela bacia 
espanhola. Daqueles, 116 hm3, são gerados na sub-bacia das ribeiras costeiras entre 
Douro e Vouga, onde se insere a bacia da ribeira de Rio Maior. 
 
Nesta bacia, a afluência média anual estimada para a ribeira de Lamas, a montante da 
entrada na Barrinha do Esmoriz, é de 18,9 hm3/ano, em ano médio, subindo para 
25,4 hm3/ano, em ano húmido e reduzindo-se para 13,0 hm3/ano, em ano seco (PGRH 
do Douro, 2012).  
 
À escala intranual, a distribuição mensal do escoamento na bacia da ribeira de Lamas 
segue a repartição indicada no quadro abaixo, que mostra uma repartição 
significativamente assimétrica entre os meses de estio e o período húmido, como é 
característico dos climas mediterrânicos. 
 

Quadro IV.5 – Distribuição mensal do escoamento na ribeira de Lamas, na embocadura (dam3) 

 Out Nov Dez Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Ano 

Distribuição percentual do 
escoamento (%) 2,69 7,41 14,06 20,96 31,37 10,83 5,59 4,01 1,50 0,88 0,24 0,46 100 

Escoamento em ano médio  509 1402 2660 3965 5935 2049 1058 759 284 166 45 87 18 919 

Escoamento em ano húmido 682 1 878 3 564 5 313 7 952 2 745 1 417 1 017 380 223 61 117 25 350 

Escoamento em ano seco 351 966 1 834 2 733 4 091 1 412 729 523 196 115 31 60 13 041 

Fonte: PGRH do Douro, 2012 
 

7.2 Águas Subterrâneas 

As formações geológicas dominantes na região envolvente do projecto são maciços 
eruptivos, do tipo granitóide, e formações metamórficas, essencialmente constituídas 
por xistos e grauvaques.  
 
De acordo com a classificação estabelecida no PGRH Douro (DHV et al., 2012), a 
instalação localiza-se parcialmente no Maciço Antigo Indiferenciado da Bacia do Douro 
(A0x1RH3) e na Orla Ocidental Indiferenciado da Bacia do Douro (O0x1RH3), como 
se pode observar na Figura IV.19. 
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Figura IV.19 – Massas de água subterrânea na área do Projecto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: SNIRH (extraído em Janeiro de 2016) 
 
A massa de água A0x1RH3 tem uma área de cerca de 18 736 km2, abrangendo cerca de 
99,6% da área total da região hidrográfica do Douro (Quadro IV.6). Dada a sua 
extensão e a variabilidade litológica que a caracteriza, ocorre um número considerável 
de diferentes ambientes hidrogeológicos de grande importância local, embora nenhum 
com interesse regional. 
 
As rochas graníticas, metassedimentares, metavulcanitos e quartzitos são as formações 
que ocupam a quase totalidade da área do Maciço Antigo Indiferenciado do Douro. 
 
A circulação nestas formações está fortemente condicionada pela espessura da camada 
de alteração e pela rede de fracturas. Apresentam baixa condutividade hidráulica, forte 
heterogeneidade espacial e, regra geral, reduzida produtividade aquífera. Evidências 
mostram que as captações implantadas em xistos e quartzitos permitem a extracção de 
caudais significativamente superiores às implantadas nos granitos (PGRH Douro, DHV 
et al. 2012). 
 
A recarga natural é feita essencialmente a partir da infiltração directa da precipitação ou 
por infiltração a partir de massas de água superficiais que se encontrem em conexão 
hidráulica com as unidades aquíferas. No caso dos aquíferos fissurados, os valores 
anuais de recarga situam-se entre 5 a 10% da precipitação. A disponibilidade hídrica 
subterrânea situar-se-á em 969 hm3/ano na unidade Maciço Antigo Indiferenciado da 
Bacia do Douro, e em 4,35 hm3/ano na massa de água Orla Ocidental Indiferenciado da 
Bacia do Douro (idem). 
 

01 – Quaternário 
de Aveiro 

0 – Orla Ocidental

A – Maciço Antigo

Papeleira Portuguesa 
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Quadro IV.6 – Características da massa de água Maciço Antigo Indiferenciado da Bacia do Douro 
(PTA0×1RH3) 

Designação Maciço Antigo Indiferenciado da Bacia do Douro 
Código MS_CD PTA0×1RH3 

Coordenadas do centróide X = 58 194,583; Y = 117 112,299 

Coordenadas máximas e mínimas Xmáx = 162 060,721; Xmin = -45 671,554 
Ymáx = 258 954,613; Ymin = 65 749,939 

 Sistemas aquífero/Aquífero Maciço Antigo Indiferenciado 
Dimensão 18 735,92 km² 

Área de recarga 18 735,92 km² 
Precipitação média anual 1 034 mm/ano 

Disponibilidade hídrica subterrânea anual 968,65 hm²/ano 
Fonte: PGRH do Douro (DHV et al., 2012) 
 
A massa de água Orla Ocidental Indiferenciado da Bacia do Douro (O0x1RH3) 
relaciona-se com a existência residual de formações sedimentares do Quaternário, 
sobrejacentes às formações do Maciço Antigo. De acordo com o PGRH do Douro 
(DHV et al., 2012), esta área é equivalente à massa de água do Maciço Antigo 
Indiferenciado da Bacia do Douro, distinguindo-se apenas pela maior presença de 
formações de cobertura do Quaternário.   
 
Ainda segundo esta fonte, a reduzida espessura destas formações retira-lhes o potencial 
que as similares apresentam a Sul da região hidrográfica do Douro, como é o caso do 
aquífero Quaternário de Aveiro, próximo (ver Figura IV.19).  
 
Desta forma, uma vez que as formações predominantes nesta massa de água são xistos e 
granitos do Maciço Antigo, hidrogeologicamente, esta área é caracterizada por aquíferos 
indiferenciados do mesmo tipo que a massa de água do Maciço Antigo Indiferenciado 
da Bacia do Douro. 
 
No Quadro IV.7 apresentam-se as características gerais da massa de água. 
 

Quadro IV.7 – Caracterização geral da massa de água subterrânea PTO01RH3 – Orla Ocidental 
Indiferenciado da Bacia do Douro 

Designação Orla Ocidental Indiferenciado da Bacia do Douro 
Código MS_CD PTO01RH3 

Coordenadas do centróide X = -41 441,635; Y = 145 603,174 

Coordenadas máximas e mínimas Xmáx = -37 698,867; Xmin = -45 184,403 
Ymáz = 164 024,626; Ymin = 136 147,305 

 Sistemas aquífero/Aquífero Orla Ocidental Indiferenciado 
Dimensão 68,94 km² 

Área de recarga 68,94 km² 
Precipitação média anual 1 255 mm/ano 

Disponibilidade hídrica subterrânea anual 4,35 hm²/ano 
Fonte: PGRH do Douro (DHV et al., 2012) 
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7.3 Vulnerabilidade à Poluição 

No âmbito do PGRH do Douro (DHV et al., 2012) foi determinada a vulnerabilidade à 
poluição das massas de água subterrâneas com base no índice de susceptibilidade (IS), 
que é uma adaptação do índice de vulnerabilidade intrínseco DRASTIC.  
 
A massa de água Maciço Antigo Indiferenciado da Bacia do Douro apresenta um valor 
médio do índice relativamente baixo (40), que indicia um risco de contaminação baixo. 
Já a massa de água Orla Ocidental Indiferenciado da Bacia do Douro apresenta um valor 
médio do mesmo índice de 64, atribuindo-se-lhe, portanto, maior sensibilidade a uma 
eventual carga poluente, em resultado, essencialmente, da natureza detrítica e reduzida 
profundidade das formações de suporte do aquífero. 
 

7.4 Inventário dos Pontos de Água 

Na Figura IV.20 apresenta-se o inventário dos pontos de água na envolvente da 
Papeleira Portuguesa. 
 

7.5 Evolução da Situação de Referência Sem Projecto 

O estado actual do ambiente no que respeita ao descritor ambiental em análise tenderá a 
manter as características actuais, descritas acima, uma vez que não se conhecem acções 
susceptíveis de produzir modificações sobre o domínio vertente. 
 

7.6 Síntese 

O projecto em análise situa-se na bacia da ribeira de Rio Maior, que se insere na Região 
Hidrográfica n.º 3 – Douro, no sector das ribeiras atlânticas entre Douro e Vouga. A 
bacia hidrográfica deste curso de água cobre uma área de cerca de 26,8 km2 e a linha de 
água principal tem um desenvolvimento total de 5,6 km. Trata-se de uma linha de água 
integrada no ecótipo Rios do Norte de Pequena Dimensão, onde a mineralização é 
reduzida, a temperatura média anual é baixa (cerca de 12 a 13ºC, em média) e a 
precipitação média anual é relativamente elevada (cerca de 1200 mm). O escoamento 
médio anual varia de 300 a 800 mm, enquanto a amplitude térmica do ar e o coeficiente 
de variação de precipitação apresentam valores reduzidos, 10,2 e 0,28, respectivamente. 
 
Esta abundância de disponibilidades de recursos hídricos é, na quase totalidade de 
origem superficial, dado que as características hidrogeológicas da região determinam 
uma muito reduzida produtividade aquífera. Não obstante, é possível encontrar sistemas 
aquíferos com interesse local, designadamente nos maciços granitóides muito alterados, 
com permeabilidade fissural, intersticial ou mista.  
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FIGURA IV.20 - PONTOS DE ÁGUA
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8. FACTORES DE QUALIDADE DO AMBIENTE  

8.1 Introdução 

São chamados factores de qualidade do ambiente os factores do meio que directa ou 
indirectamente são utilizados pelas populações e que caracterizam a qualidade de vida 
na área em estudo. Tais factores são a qualidade do ar, ambiente sonoro, a qualidade 
das águas superficiais e subterrâneas e indirectamente a qualidade dos solos. 
 
Nos subcapítulos subsequentes é apresentada a caracterização do estado actual do 
ambiente, no que se refere à qualidade das águas superficiais e subterrâneas, qualidade 
do ar e ambiente sonoro. 
 

8.2 Qualidade da Água 

8.2.1 Considerações introdutórias  

Na sequência da publicação da DQA-Directiva Quadro da Água (Directiva n.º 2000/60/CE, 
de 23 de Outubro, do Parlamento Europeu e do Conselho) e da sua subsequente 
transposição para a ordem jurídica nacional (Lei n.º 58/2005, de 29 de Dezembro e Decreto-
Lei n.º 77/2006, de 30 de Março), operou-se um novo paradigma na gestão dos recursos 
hídricos, centrado no princípio de que todas as águas devem ser objecto de um elevado 
nível de protecção, independentemente dos usos actuais e potenciais que lhes possam ser 
atribuídos, objectivando uma melhoria progressiva do estado global de qualidade das águas 
superficiais e subterrâneas.  
 
Introduz-se um novo conceito do estado de qualidade das águas que integra, não só a 
componente físico-química tradicional, mas também os estados ecológico e 
hidromorfológico, traduzidos por indicadores apropriados. É portanto assumido que a 
água, para além de um recurso, é também um elemento primordial para o suporte e 
funcionamento dos ecossistemas aquáticos e terrestres que com ele se relacionam. 
 
A DQA estabelece um conjunto de objectivos ambientais com vista à melhoria da 
protecção das massas de água, de modo a promover o uso sustentável da água, proteger 
os ecossistemas aquáticos e terrestres e zonas húmidas directamente associados e 
salvaguardar as actuais e as futuras utilizações da água. No âmbito das águas de 
superfície (rios, lagos, águas costeiras, águas de transição, águas fortemente 
modificadas e artificiais), os objectivos ambientais delineados pela DQA são os 
seguintes: 
 

• Evitar a deterioração do estado das massas de água; 

• Manter e alcançar o bom estado/potencial ecológico das águas e o bom estado 
químico; 

• Reduzir gradualmente a poluição causada por substâncias prioritárias; 

• Eliminar a poluição causada por substâncias prioritárias perigosas; 

• Cumprir as normas e os objectivos específicos de zonas protegidas. 
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No âmbito da implementação da DQA, foi efectuada a caracterização das regiões 
hidrográficas, que incluiu, entre outros aspectos, a definição de tipologias e delimitação 
das massas de água, tendo sido publicados, em 2013, os Planos de Gestão das Regiões 
Hidrográficas (PGRH), onde foram definidos, entre outros, o sistema de classificação 
do estado ecológico e do potencial ecológico e os objectivos ambientais de cada uma 
das massas de água classificadas, bem como as especificações técnicas para a sua 
monitorização. 
 
Seguidamente é apresentada a caracterização da qualidade ecológica e química das 
massas de água na área de estudo, tendo como base a informação constante do PGRH 
do Douro (DHV et al., 2012), que, por sua vez, resulta da aplicação das metodologias 
preconizadas na DQA às séries de dados de monitorização de 2004 a 2006 (INAG) e 
2010 (ARH Norte) e determinação das condições de referência. 
 
Apresenta-se, também, como complemento, a caracterização da qualidade das massas 
de água superficiais e subterrâneas presentes no local do projecto, no que respeita ao seu 
estado químico e tendo em atenção os usos existentes e potenciais dos recursos. 
 

8.2.2 Usos e origens da água 

As necessidades de água para usos consumptivos na RH3 ascendem a cerca de 
628 hm³/ano, podendo atingir um valor máximo, em ano seco, de 725 hm³/ano, de 
acordo com as estimativas efectuadas (PRGH Douro, 2012).  
 
A agricultura é o maior consumidor de água, com cerca de 81% das necessidades totais, 
seguindo-se o sector urbano, com um peso de 17% e a indústria com um peso de 1,3%. 
Os restantes usos consumptivos (pecuária e turismo) não têm expressão significativa na 
região hidrográfica do Douro. 
 
Na generalidade das sub-bacias, a agricultura representa a maior fatia do consumo de 
água, com excepção da sub-bacia ribeiras costeiras, onde se localiza o projecto, devido 
às suas características eminentemente urbanas, assumindo, por isso, esta componente do 
consumo maior relevância. Com efeito, na sub-bacia ribeiras costeiras, do consumo total 
de água em usos consumptivos estimado (6,9 hm3/ano), 73% destina-se ao sector 
urbano, 14% à agricultura, 10% ao uso industrial e 2% ao turismo. Na bacia da ribeira 
de Lamas, não se verificam consumos na agricultura, estando as necessidades afectas ao 
sector urbano (73%) e industrial (23%). 
 
Na sub-bacia das ribeiras costeiras entre Douro e Vouga não se identificam usos não 
consumptivos, tais como produção de energia, extracção de inertes, práticas desportivas 
e recreativas. 
 
A taxa de utilização global dos recursos hídricos superficiais na área da Região 
Hidrográfica do Douro é, em ano médio, de 4%, apresentando valor idêntico na sub-
bacia ribeiras costeiras. A utilização dos recursos hídricos incide maioritariamente na 
componente superficial, dado que 94% dos quantitativos utilizados na região 
hidrográfica provêm de origens superficiais, fornecidos por 5% das instalações de 
captação existentes. 
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Na área do concelho de Santa Maria da Feira, a água destinada ao consumo urbano tem 
origem superficial, na albufeira de Crestuma-Lever, no rio Douro, portanto, com origem 
exterior à bacia da ribeira do Rio Maior, onde se insere o projecto. A água é captada em 
alta pela empresa Águas do Douro e Paiva, sendo entregue nos reservatórios do sistema 
em baixa gerido pela concessionária Indáqua-Feira. 
 
Na bacia da ribeira de Rio Maior, identifica-se apenas uma captação de água para 
abastecimento urbano (1 poço, em Moure), explorado pela Indáqua Feira. 
 
Na bacia de drenagem desta massa de água superficial identifica-se uma área 
classificada com importância para a conservação da natureza, a Barrinha do Esmoriz e, 
ainda, uma área destinada ao aproveitamento de recursos hidrominerais na localidade de 
Caldas de São Jorge, sujeita a servidão definida pela Portaria n.º 292/2005, de 22 de 
Março. A captação que alimenta as termas de S. Jorge encontra-se a montante da 
Papeleira Portuguesa e a zona lagunar da barrinha do Esmoriz situa-se a jusante da 
unidade industrial, a cerca de 4 km. 
 
Na área em apreço não se registam outros usos da água, consumptivos ou não 
consumptivos. 
 

8.2.3 Fontes de poluição  

A bacia da ribeira de Rio Maior desenvolve-se maioritariamente na área administrativa 
do concelho de Santa Maria da Feira, sendo o trecho terminal pertencente ao concelho 
de Espinho e, em menor extensão, ao concelho de Ovar. 
 
De acordo com os dados estatísticos mais recentes, o nível médio de atendimento no 
concelho de Santa Maria da Feira é de 90%, com serviço de drenagem e tratamento de 
águas residuais (Indáqua Feira, 2016). 
 
O PGRH do Douro estima que na área correspondente às ribeiras costeiras entre Douro e 
Vouga é descarregada anualmente uma carga orgânica de aproximadamente 287 t, expressa 
como CBO5, cuja principal proveniência é do sector industrial, preponderantemente do 
sector transformador (62,5% do total descarregado). Na mesma área, as cargas em azoto e 
fósforo rejeitadas para a rede hídrica são de 87,5 t e 1,3 t, respectivamente, cuja origem é 
maioritariamente urbana (97% e 75%, respectivamente). 
 
Na bacia da ribeira de Lamas, a mesma fonte indica pressões da ordem dos 35,4 t/ano 
em CBO5 e 191 t/ano em CQO. 
 
Por seu lado, as lixeiras do concelho de Santa Maria da Feira estão encerradas e 
reabilitadas desde 1999, sendo os resíduos produzidos nesta área encaminhados 
actualmente para o aterro de Gestal, em Canedo, Santa Maria da Feira, pertencente ao 
sistema gerido pela Suldouro (onde também se inclui o município de Vila Nova de 
Gaia). 
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8.2.4 Qualidade das massas de águas superficiais 

8.2.4.1 Avaliação do estado das massas de água de superfície à luz da DQA 

8.2.4.1.1 Critérios de classificação 

a) Estado Ecológico 
O Estado Ecológico traduz a qualidade estrutural e funcional dos ecossistemas 
aquáticos associados às águas de superfície e é expresso com base no desvio 
relativamente às condições de referência, ou seja, relativamente às condições 
existentes em massas de águas pertencentes ao mesmo tipo (i.e. altitude, clima, 
geologia, área de drenagem), e que evidenciam ausência de pressões antropogénicas 
significativas. 
 
O Estado Ecológico é classificado em função de diferentes indicadores de qualidade: 
 
• Elementos de qualidade biológica (fitobentos, macrófitos, invertebrados 

bentónicos, fauna piscícola, fitoplâncton); 

• Elementos químicos e físico-químicos de suporte dos elementos biológicos, 
incluindo elementos físico-químicos gerais e poluentes descarregados em 
quantidades significativas (i.e. poluentes específicos); 

• Elementos hidromorfológicos de suporte dos elementos biológicos. 
 

A classificação final do Estado Ecológico é determinada pelo elemento de qualidade 
ecológica que apresente o pior resultado, dentro de um universo de 5 classes para os 
elementos de qualidade biológica (Excelente, Bom, Razoável, Medíocre, Mau); 
3 classes para os elementos químicos e físico-químicos de suporte (Excelente; Bom; 
Razoável); e 2 classes para os elementos hidromorfológicos (Excelente, Bom). 
 
No que diz respeito às massas de água interiores (rios e albufeiras), o INAG elaborou o 
documento “Critérios para a Classificação do Estado das Massas de Água Superficiais – 
Rios e Albufeiras” (2009), desenvolvido com base na informação obtida nos trabalhos de 
implementação da Directiva Quadro da Água, em Portugal Continental e a nível 
Europeu, incluindo os resultados da 1ª fase do Exercício de Intercalibração (Decisão da 
Comissão 2008/915/CE). Os critérios de classificação propostos nesse documento são 
oficiais, tendo sido utilizados para classificar as massas de água superficiais Rios e 
Albufeiras na Região Hidrográfica do Douro (RH3). 
 

b) Estado Químico 
O Estado Químico é avaliado de acordo com a presença de substâncias químicas no 
sistema aquático, que em condições naturais não estariam presentes ou estariam 
apenas em concentrações reduzidas e que, pelas suas características de persistência, 
toxicidade e bioacumulação, podem causar danos significativos para a saúde 
humana, flora e fauna. 
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Os elementos de qualidade relevantes para avaliar o Estado Químico das águas 
superficiais e que foram utilizados na Região Hidrográfica do Douro são: 

 
• Substâncias prioritárias (Directiva 2008/105/CE, de 16 de Dezembro), para as 

quais foram estabelecidas ao nível da Comunidade Europeia normas de qualidade 
ambiental (NQA); 

• Outras substâncias perigosas para as quais foram estabelecidas a nível nacional ou 
comunitário normas de qualidade ambiental (NQA). 

  
A classificação do Estado Químico das massas de água superficiais foi determinada 
pelo cumprimento das normas de qualidade ambiental (NQA) definidas nas 
respectivas Directivas. 
 

8.2.4.1.2 Estado final das massas de água 

De acordo com o PGRH do Douro, nesta região a classificação do estado final para as 
massas de água “rio” foi determinada pelo Estado Ecológico, sendo, portanto, idêntica à 
classificação atribuída ao Estado Ecológico (DHV et al., 2012).  

A mesma fonte refere que, “das 113 massas de água monitorizadas…, mais de metade 
apresenta um estado final inferior a "Bom" (55%), das quais 37% apresenta um estado 
“Razoável”, 16% um estado “Medíocre” e 2% um estado de “Mau”…. Cerca de 45% das 
massas de água da RH3 encontram-se actualmente em cumprimento, com um estado de 
“Bom””. 

Refere ainda a mesma fonte, que a maioria das massas de água do tipo Rios do Norte de 
Pequena Dimensão encontra-se em incumprimento, com 36% classificadas de 
"Razoável", 16% de "Medíocre" e 4% de “Mau”.  

As ribeiras costeiras encontram-se em incumprimento dos requisitos da DQA, sendo de 
destacar o rio de Lamas com classificação de “Mau”, com cargas industriais e de 
efluentes urbanos muito elevados (DHV et al., 2012). 

O estado final da massa de água rio de Lamas foi determinado pela classificação 
atribuída aos elementos biológicos, no critério “invertebrados bentónicos”, que se situou 
no nível “Mau”, pese embora o parâmetro Fitobentos tivesse alcançado o nível “Bom”. 
Também para a classificação final contribuiu a avaliação dos elementos físico-químicos 
gerais, que se situaram num patamar inferior a “Bom”, em relação com os parâmetros 
azoto amoniacal, CBO5 e Nitratos. 

8.2.4.2 Avaliação da qualidade da água em função dos usos 

a) Considerações metodológicas 

A avaliação da qualidade da água na área de análise será efectuada com base nos 
resultados analíticos da Rede da Qualidade da Água (RQA) registados na estação de 
Ribeira de Paramos (08F/01), localizada na ribeira de Rio Maior, conforme 
Figura IV.21. 
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Figura IV.21 – Localização da estação de monitorização da qualidade da água 08F/01 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: SNRIH (extraído em Janeiro de 2016) 
 
Os dados constantes no Quadro IV.8 reportam-se ao período de 2007 a 2015, sendo 
avaliados em função dos normativos definidos no Decreto-Lei nº 236/98, de 1 de 
Agosto, para cada um dos usos da água previamente identificados em ponto anterior. 
 
Dada a impraticabilidade de considerar conjuntamente a totalidade dos parâmetros de 
qualidade da água, procedeu-se a uma selecção dos mesmos, em função do tipo de 
utilização da água, ou seja, no caso em avaliação a rega e objectivos de qualidade 
mínima. 
 
A análise da qualidade actual dos cursos de água da área do projecto foi complementada 
pela avaliação global de qualidade, realizada segundo a metodologia de classificação de 
usos múltiplos proposta pelo INAG. De acordo com esta metodologia, a classificação 
materializa-se em cinco classes e dá informação qualitativa sobre os usos que 
potencialmente se podem considerar para o curso de água em avaliação. Os detalhes 
sobre a classificação estão incluídos no Anexo V do Volume de Anexos. 
 
No respeitante ao uso rega, a análise do Quadro IV.8 evidencia que na generalidade 
dos parâmetros monitorizados os valores se situam em níveis abaixo dos limites 
estabelecidos no quadro legal aplicável. Destaca-se 1 valor não conforme em 
25 registos no parâmetro pH e 1 valor em 12 no parâmetro sólidos suspensos totais. 

Papeleira Portuguesa
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Quadro IV.8 – Qualidade da massa de água ribeira de Rio Maior (estação 08F/01) no período 2007 a 2015 
Dados experimentais Verificação de Conformidade segundo os Usos (Decreto-Lei n.º 236/98) 

Águas para Rega Objectivos de Qualidade Mínima Parâmetros Número de 
Amostras Máximo Mínimo  Média Desvio 

Padrão < VMR >VMR< 
VMA > VMA < VMA > VMA 

pH 25 7,88 6,30 7,40 0,40 24 1 0 25 0 
Temperatura (ºC) 28 20 8 15 4    28 0 
Sólidos suspensos totais (mg/l) 12 123 2,4 30,3 32,7 11 1    
Condutividade (µS/cm) 12 894 147 429 197 12 0    
Cor (PtCo) 3 140 51 94 45      
Dureza total (mg/l) 10 444 44,4 176,6 124,1      
Oxigénio dissolvido (mg/l) 11 9,4 2 5,3 2,8      
Oxidabilidade (mg/l) 12 81.8 3,9 20,0 21,1      
Carência Química de Oxigénio (mg/l) 8 630 10 147 205      
Carência Bioquímica de Oxigénio (mg/l) 13 325 3 60 94    12 1 
Carbono Orgânico Total (mg/l) 3 36 4 17 17      
Fosfatos (P2O5) (mg/l) 1 0,12 0,12 0,12       
Fenóis (mg(l) — — — — —      
Azoto total (mg/l) 7 8,1 1,4 3,6 2,6      
Azoto Kjeldahl (mg/l) — — — — —    — — 
Azoto amoniacal (NH4) (mg/l) 11 1,15 0,03 0.43 0,34    10 1 
Nitratos (mg/l) 11 28,3 2 8,7 9,3 11 0    
Nitrito (mg/l) 11 4,3 0,01 0,71 1,24      
Fósforo (mg/l) 8 0,16 0,025 0,082 0,047    8 0 
Cianetos (mg(l) — — — — —    — — 
Cloretos (mg/l) — — — — — — — —   
Níquel dissolvido (µg/l) 4 5,5 2 3,3 1,7 4 0 0 4 0 
Arsénio total (mg/l) — — — — — — — — — — 
Cádmio dissolvido (µg/l) 3 0,5 0,2 0,3 0,2 3 0 0 3 0 
Cobre (mg/l) — — — — — — — — — — 
Crómio (mg/l) — — — — — — — — — — 
Chumbo dissolvido (µg/l) 4 2 2 2 0 4 0 0 4 0 
Zinco (mg/l) — — — — — —  —  —  — — 
Mercúrio dissolvido (µg/l) 3 1 0,2 0,5 0,5    3 0 
Detergentes aniónicos (LAS) (mg/l) — — — — —    — — 
Coliformes Fecais (MPN/100ml) — — — — — — — —   

— - dados não disponíveis 
Fonte: SNIRH 
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Em relação ao cumprimento dos objectivos de qualidade mínima, nesta linha de água 
e no período de monitorização, registaram-se dois parâmetros com valores superiores 
ao Valor Máximo Admissível, no caso o CBO5, com 1 valor em 13 registos e o azoto 
amoniacal, também com um valor em 11 registos. 
 
No quadro classificativo para usos múltiplos do INAG, acima referido, a ribeira de 
Rio Maior, em Paramos, apresenta má qualidade (Quadro IV.9), em consequência do 
nível insatisfatório atingido em parâmetros como a oxidabilidade, CQO e CBO5. 
 

Quadro IV.9 – Classificação global da qualidade das águas da ribeira de rio Maior, em Paramos 
(estação 08F/01) no período de 2007 a 2015 

Parâmetro Frequência  Percentil 85 Avaliação 

pH 25 7,7 A 
Sólidos suspensos totais (mg/l) 12 38,6* C 
Condutividade (mg/l) 12 563 B 
Oxigénio dissolvido (mg/l) 11 7,6 - 
Oxidabilidade (mg/l) 12 26,2 E 
CQO (mg/l) 8 196 E 
CBO5 (mg/l) 13 131 E 
Ortofosfatos (mg/l) 1 0,12 A 
Fósforo total (mg/l) 8 0,138 A 
Azoto amoniacal (NH4) (mg/l) 11 0,62 B 
Nitratos (mg/l) 11 18,1 B 
Cianetos (mg/l)    
Cádmio (µg/l) 3 0,4 A 
Cobre    - 
Crómio    - 
Chumbo (µg/l) 4 2 A 
Zinco     
Mercúrio (µg/l) 3 0,8 C 
Coliformes Fecais - - - 
Coliformes Totais  - - - 
Avaliação Global - - E 

Simbologia: 

 Classe A – Sem poluição 

 Classe B – Fracamente poluído 

 Classe C – Poluído 

 Classe D – Muito poluído 

 Classe E – Extremamente poluído 
* Percentil 75 
Fonte: SNIRH 

 
Tendo em consideração que a ribeira de Lamas tem a sua embocadura na Barrinha do 
Esmoriz, sistema lagunar semi-fechado, com interesse conservacionista, integrado na 
Rede Natura 2000, apresenta-se uma análise da qualidade da água nesta massa de 
água, com base nos dados registados na estação 08F/03 da RQA, no período de 2011 
a 2013 (Quadro IV.10). 
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Quadro IV.10 – Qualidade da massa de água Barrinha do Esmoriz (estação 08F/03) no período 2011 a 2013 

Dados experimentais Verificação de Conformidade segundo os Usos (Decreto-Lei n.º 236/98) 
Águas para Rega Objectivos de Qualidade Mínima Parâmetros Número de 

Amostras Máximo Mínimo  Média Desvio 
Padrão < VMR >VMR< VMA > VMA < VMA > VMA 

pH 11 9,5 7 7,7 0,6 10 0 1 10 1 
Temperatura (ºC) 10 25,1 7 16,6 5,4    10 0 
Sólidos suspensos totais (mg/l) 11 27 8 15,0 6,8 11 0    
Condutividade (µS/cm) 10 20000 401 7558 6652 3 7    
Oxigénio dissolvido (mg/l) 11 13 0,14 7,10 3,45      
Oxigénio dissolvido (%) 11 146 1,5 70,6 36,0    9 2 
Oxidabilidade (mg/l) — — — — —      
Carência Química de Oxigénio (mg/l) — — — — —      
Carência Bioquímica de Oxigénio (mg/l) 11 14 3 6 4    3 8 
Carbono Orgânico Total (mg/l) 2 27 25 26 1      
Fosfatos (P2O5) (mg/l) — — — — —      
Fenóis (mg(l) 3 0,005 0,001 0,004 0,002      
Azoto total (mg/l) 7 5,7 1,15 3,06 1,59      
Azoto Kjeldahl (mg/l) — — — — —    — — 
Azoto amoniacal (NH4) (mg/l) 7 0,58 0,1 0,24 0,16    7 0 
Nitratos (mg/l) 7 18 2 8 6 7 0    
Nitrito (mg/l) 7 0,74 0,02 0,32 0,30      
Fósforo (mg/l) 11 0,99 0,1 0,26 0,26    11 0 
Cianetos (mg(l) 3 0,02 0,02 0,02 0    3 0 
Cloretos (mg/l) — — — — —      
Manganês total (mg/l) — — — — —      
Arsénio total (mg/l) — — — — —      
Cádmio (mg/l) — — — — —      
Cobre (mg/l) — — — — —      
Crómio (mg/l) — — — — —      
Chumbo (mg/l) — — — — —      
Zinco (mg/l) — — — — —      
Mercúrio total (µg/l) — — — — —      
Detergentes aniónicos (LAS) (mg/l) 4 0,2 0,2 0,2 0    4 0 
Coliformes Fecais (MPN/100ml) 7 810 27 376 311 2 5    
Coliformes Totais (MPN/100ml) 7 1750 89 708 613      
Salinidade 4 9,9 0,5 4,4 4,7      
— - dados não disponíveis 
Fonte: SNIRH 
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Como se pode verificar, esta massa de água apresenta alguns parâmetros com valores 
acima dos limites regulamentares, designadamente condutividade, oxigénio 
dissolvido, CBO5 e coliformes fecais. 
 

8.2.5 Massas de água subterrânea 

8.2.5.1 Caracterização geral 

De acordo com o que foi descrito no ponto 7 do presente capítulo, o local do projecto 
situa-se parcialmente no Maciço Antigo Indiferenciado da Bacia do Douro e na Orla 
Ocidental Indiferenciado da Bacia do Douro. No primeiro, as litologias dominantes são 
os maciços eruptivos, do tipo granitóide, e as formações metamórficas, essencialmente 
constituídas por xistos e grauvaques. Do ponto de vista hidrogeológico, estas formações 
são pouco produtivas devido à baixa condutividade hidráulica e significativa 
heterogeneidade espacial. 
 
O segundo sistema corresponde às formações sedimentares do Quaternário que 
sobrejazem às formações do Maciço Antigo. Esta área é equivalente à massa de água do 
Maciço Antigo Indiferenciado da Bacia do Douro, distinguindo-se apenas pela maior 
presença de formações de cobertura do Quaternário (DHV et al., 2012). 
 
Dada a reduzida espessura destas formações, não se verifica o potencial que as mesmas 
apresentam a Sul desta região hidrográfica, pelo que na área em análise ocorrem 
aquíferos indiferenciados do mesmo tipo da massa de água do Maciço Antigo 
Indiferenciado da Bacia do Douro (idem). 
 
Em termos qualitativos, a composição iónica das águas subterrâneas reflecte os 
constituintes da rocha por onde ela circula, sendo reveladora, por um lado, do maior ou 
menor percurso desde a área de alimentação até à zona de descarga natural ou de 
extracção ou, por outro, da acção de fenómenos modificadores.  
 
As águas destas formações caracterizam-se, em geral, por baixa mineralização e dureza, 
predominando as fácies cloretada sódica e, com alguma frequência, cloretada sódico-
magnesiana, bicarbonatada magnesiana e bicarbonatada e/ou cloretada magnesiana. 
 

8.2.5.2 Estado de qualidade no quadro da DQA 

Para a definição do estado quantitativo das massas de água subterrâneas o PGRH do 
Douro (DHV et al., 2012) utilizou os seguintes critérios: (1) comparação entre a 
disponibilidade hídrica média mensal e as extracções para um mesmo período de tempo 
e (2) análise de tendências de evolução do nível piezométrico nos últimos 4 anos. 
 
Para efeitos de definição do estado químico das massas de água subterrânea, o PGRH 
aplicou o seguinte procedimento: (1) comparação dos valores médios do índice de 
susceptibilidade, quantificação das pressões difusas e risco de contaminação na área de 
recarga de forma a aferir a vulnerabilidade à contaminação; (2) agregação e análise dos 
dados de monitorização entre 2007 e 2010; (3) comparação dos valores médios calculados 
para os diferentes parâmetros com os valores dos limiares, definidos pela autoridade 
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nacional da água (2009), com os valores das normas de qualidade das águas subterrâneas e 
com os valores de concentração natural.  
 
Nas premissas acima definidas, o PGRH do Douro considera que a massa de água do 
Maciço Antigo Indiferenciado da Bacia do Douro se encontra em Bom Estado 
Quantitativo e em Bom Estado Químico. 
 
Quanto à massa de água Orla Ocidental Indiferenciado da Bacia do Douro, onde não 
existe monitorização quantitativa ou de vigilância, o PGRH do Douro utiliza uma 
metodologia distinta, efectuando uma extrapolação dos resultados do estado das massas 
de água da mesma natureza, tendo por base a susceptibilidade da massa de água em 
questão à contaminação e à pressão difusa a que está sujeita.  
 
Tomando por base o valor das disponibilidades hídricas e o volume captado nas 
formações da Orla Ocidental Indiferenciado da Bacia do Douro, que foi estimado em 
5% das primeiras, conclui DHV et al. (2012) por um estado quantitativo “Bom”. 
 
Quanto ao estado químico, a análise das pressões difusas e do risco de contaminação 
nesta massa de água conduziu a considerar um estado químico “Bom” para a Orla 
Ocidental Indiferenciado da Bacia do Douro (idem).  
 

8.2.5.3 Caracterização qualitativa quanto aos usos 

No Quadro IV.11 apresentam-se as estatísticas dos dados de qualidade de furo instalado 
no Maciço Antigo Indiferenciado da Bacia do Douro (ver Figura IV.22). Como referido 
acima, não existem estações de monitorização da rede de qualidade nas formações da 
massa de água Orla Ocidental Indiferenciado da Bacia do Douro, razão pela qual não se 
apresenta a correspondente avaliação de qualidade. 
 

Figura IV.22 – Localização do furo de caracterização da massa de água presente 
no local do projecto – A0x1RH3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: SNRIH (extraído em Fevereiro de 2016) 
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Os resultados mostram valores de pH que ultrapassam o valor máximo recomendável 
(limite inferior), quer para a rega, quer para a produção de água para consumo humano, 
mas que se entende não se dever a pressões de origem antropogénica, antes às 
características ácidas das formações de base do sistema aquífero (formações 
granitóides). 
 
Identifica-se, por outro lado, uma tendência para valores acima do VMR da norma de 
qualidade das águas subterrâneas destinadas à produção de água para consumo humano 
no parâmetro azoto amoniacal, eventualmente indiciador de contaminação orgânica. 
 
Dos restantes parâmetros analisados, e no período temporal considerado, as formas 
fosfatos, cobre, crómio e fenóis apresentaram um registo acima do VMR da norma de 
qualidade das águas subterrâneas destinadas à produção de água para consumo humano. 
 

8.2.6 Evolução da situação de referência sem projecto 

Por via dos investimentos que têm sido realizados e dos que estão previstos a nível do 
saneamento, espera-se que a qualidade da água nas massas de água nesta região deverá 
sofrer uma melhoria qualitativa substancial, materializada principalmente no parâmetro 
carga orgânica. 
 

8.2.7 Síntese 

A unidade industrial localiza-se na Região Hidrográfica do Douro, sub-bacia Ribeiras 
Costeiras, bacia da ribeira de Lamas. Nesta bacia, o consumo total de água em usos 
consumptivos estima-se em 1,5 hm3/ano, dos quais 73% destina-se ao sector urbano e 
27% ao uso industrial. Nesta área não se registam consumos na agricultura nem em usos 
não consumptivos, tais como produção de energia, extracção de inertes, práticas 
desportivas e recreativas. 
 
A região apresenta actualmente um nível de infra-estruturação de saneamento básico 
melhorado, comparativamente a anos recentes, com níveis de atendimento para 
drenagem e tratamento de águas residuais da ordem dos 90%. Também, os níveis de 
serviço de abastecimento de água e recolha, tratamento de resíduos e destino final são 
satisfatórios, abrangendo a totalidade da população. 
 
O estado de qualidade da massa de água ribeira de Lamas está considerado, à luz dos 
critérios da DQA, no nível de classificação “Mau”, decorrente da apreciação dos 
elementos biológicos, mais precisamente, pelos elementos invertebrados bentónicos e 
elementos físico-químicos gerais.  
 
Quanto às massas de água subterrâneas, ocorrentes na área de projecto, os dados 
disponíveis indicam que os sistemas Maciço Antigo e Orla Ocidental Indiferenciados da 
Bacia do Douro se apresentam num nível de qualidade “Bom”, à luz dos critérios da 
DQA. 
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Quadro IV.11 – Qualidade da massa de água subterrânea Maciço Antigo Indiferenciado da Bacia do Douro (A0x1RH3) (furo 154/03) no período 2006 a 2015 

Dados experimentais Verificação de Conformidade segundo os Usos (Decreto-Lei n.º 236/98) 

Águas para Rega 
Águas subterrâneas 

destinadas à produção de 
água para consumo humano 

Parâmetros Número 
de 

Amostras 
Máximo Mínimo Média Desvio 

Padrão 
< VMR >VMR< 

VMA > VMA < VMR >VMR< 
VMA > VMA 

pH 26 7,2 5,1 6,2 0,7 26 16 0 10 16  
Temperatura (ºC) 26 17 3 15 3    26 0 0 
Sólidos suspensos totais (mg/l) 14 5 0,4 2,4 1,8 14 0  14 0  
Condutividade (µS/cm) 13 219 81,9 121,3 40,7 12 0  12 0  
Oxigénio dissolvido (mg/l) 20 9,3 6,1 7,9 0,8       
Oxidabilidade (mg/l) 2 0,51 0,51 0,51 0       
Carência Química de Oxigénio (mg/l) 11 10 1 6 3       
Carência Bioquímica de Oxigénio (mg/l) 13 2 0,2 1,5 0,6    13 0  
Fosfatos (P2O5) (mg/l) 20 0,77 0,03 0,13 0,18    19 1  
Fenóis (µg(l) 1 0,29 0,29 0,29 —     1 0 
Azoto total (mg/l) 1 3,3 3,3 3,3 —       
Azoto Kjeldahl (mg/l) 8 0,84 0,14 0,40 0,25    8 0  
Azoto amoniacal (NH4) (mg/l) 20 0,38 0,01 0,099 0,090    9 11  
Nitratos (mg/l) 26 22 5,4 13,0 3,5 26 0  26 0 0 
Nitrito (mg/l) 12 0,02 0,01 0,01 0,01       
Fósforo (mg/l) 1 0.1 0.1 0.1 —       
Cianetos (mg(l) 8 0,05 0,02 0,04 0,02     8 0 
Cloretos (mg/l) 14 78,7 8,2 21,4 16,8 13 1     
Sulfatos (mg/l) 16 43,1 4,4 16,7 9,0 16 0  16 0 0 
Ferro dissolvido (mg/l) 4 0,02 0,004 0,011 0,007 4 0  4 0 0 
Manganês total (mg/l) 1 0,005 0,005 0,005 — 1 0 0 1 0  
Níquel total (mg/l) 3 0,03259 0,005 0,0142 0,0159 3 0 0    
Alumínio total (mg/l) 4 0,046 0,003 0,026 0,018 4 0 0    
Arsénio total (mg/l) 2 0,002 0,0006 0,0013 0,0010 2 0 0 2 0 0 
Cádmio total (mg/l) 3 0,001 0,00069 0,00090 0,00018 3 0 0 3 0 0 
Cobre (mg/l) 2 0,1 0,008 0,054 0,065 2 0 0 1 1 0 
Crómio (mg/l) 6 0,01 0,003 0,007 0,003 6 0 0 5 1 0 
Chumbo total (mg/l) 2 0,019 0,011 0,015 0,006 2 0 0 2 0  
Zinco (mg/l) 5 0,063 0,02 0,043 0,022 5 0 0 5 0 0 
Detergentes aniónicos (LAS) (mg/l) — — — — —    — —  
Coliformes Fecais (MPN/100ml) 12 13 0 1 4 13 0 0 12 0 0 
Hidrocarbonetos totais (mg/l) 1 0,002 0,002 0,002 —       

— - dados não disponíveis 
Fonte: SNIRH 
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8.3 Qualidade do Ar 

8.3.1 Introdução 

O objectivo do presente subcapítulo é o de caracterizar a situação existente, em termos 
de qualidade do ar na zona envolvente da Papeleira Portuguesa. 
 
A metodologia de abordagem deste descritor ambiental baseia-se nas seguintes linhas 
principais: 
 
− Enquadramento legislativo; 
− Reconhecimento do local do projecto e da área envolvente e inventariação de fontes 

poluidoras; 
− Caracterização da qualidade do ar. 

 
8.3.2 Enquadramento legislativo 

O quadro regulamentar aplicável às emissões gasosas e qualidade do ar, no âmbito da 
Papeleira Portuguesa, é constituído pelos seguintes instrumentos: 
 

• Decreto-Lei n.º 127/2013, de 30 de Agosto, relativo às emissões industriais 
(prevenção e controlo integrados da poluição – reformulação); 

• Decreto-Lei n.º 43/2015, de 27 de Março, que procede à primeira alteração ao 
Decreto-Lei n.º 102/2010, de 23 de Setembro; 

• Decreto-Lei n.º 102/2010, de 23 de Setembro, que fixa os objectivos para a 
qualidade do ar ambiente, tendo em conta as normas, as orientações e os 
programas da Organização Mundial de Saúde, destinados a evitar, prevenir ou 
reduzir as emissões de poluentes atmosféricos; 

• Portaria nº 677/2009, de 23 de Junho, que fixa os valores limite de emissão (VLE) 
aplicáveis às instalações de combustão abrangidas pelo Decreto-Lei n.º 78/2004, 
de 3 de Abril;  

• Portaria nº 675/2009, de 23 de Junho, que fixa os valores limite de emissão gerais 
(VLE), aplicáveis às instalações abrangidas pelo Decreto-Lei n.º 78/2004, de 3 de 
Abril;  

• Portaria no 80/2006, de 23 de Janeiro, que define os limiares de poluentes 
atmosféricos que determinam os regimes de monitorização aplicáveis às fontes 
fixas de emissão; 

• Portaria no 263/2005, de 17 de Março, que define as regras para o cálculo da altura 
de chaminés; 

• Decreto-Lei no 78/2004, de 3 de Abril, que estabelece o regime da prevenção e 
controlo das emissões de poluentes para a atmosfera; 

• Portaria no 286/93, de 12 de Março, que fixa os valores de emissão sectorial em 
fontes pontuais. 
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Do articulado regulamentar, estabelecido nos diplomas acima referidos, salientam-se os 
seguintes aspectos, de particular importância para o objectivo do presente estudo: 
 

• Características das chaminés, quanto à altura e tipo de construção; 

• Valores limite de emissão de poluentes; 

• Efeitos da dispersão de poluentes na qualidade do ar envolvente e valores limite 
aplicáveis. 

 
Chaminés 
As características das chaminés são regulamentadas através dos Artigos 30º a 32º do 
Decreto-Lei n.º 78/2004 e a metodologia do cálculo da altura das chaminés através da 
Portaria n.º 263/2005. No entanto, a entidade coordenadora do licenciamento pode, 
mediante requerimento do operador e de acordo com o parecer prévio da CCDR 
competente, aprovar uma altura diferente para a chaminé, tomando em consideração as 
condições processuais, os parâmetros meteorológicos e os obstáculos à difusão da 
pluma de gases (n.º 3 do Artigo 30.º do Decreto-Lei n.º 78/2004). 
 
O Artigo 2º e o Anexo II da Portaria n.º 263/2005, em concordância com o Artigo 31º 
do Decreto-Lei n.º 78/2004, definem as situações em que é necessária a realização de 
estudos de dispersão de poluentes atmosféricos para o cálculo da altura adequada de 
chaminés. 
 
Valores limites de emissão 
Em termos de valores limite de emissão (VLE), na Papeleira Portuguesa aplicam-se 
actualmente os que estão definidos na Licença Ambiental n.º 209/2008 e respectivos 
Aditamentos. 
 
Efeitos na qualidade do ar na envolvente e valores aplicáveis de poluentes 
Quanto ao efeito da dispersão dos poluentes na qualidade do ar envolvente, a alínea 6 do 
artigo 30.º, do Decreto-Lei n.º 78/2004, estabelece que “sempre que se verificar que as 
emissões de uma instalação conduzem a uma violação dos valores limite da qualidade 
do ar, o operador fica obrigado a adoptar as medidas adicionais de redução das 
emissões que lhe foram fixadas”.  
 
Em termos da qualidade do ar, os valores limite aplicáveis ao Dióxido de Enxofre 
(SO2), Dióxido de Azoto (NO2), Partículas em Suspensão (PM10), Chumbo, Benzeno e 
Monóxido de Carbono (CO) são os que constam no Anexo XII do Decreto-Lei 
n.º 102/2010, de 23 de Setembro, apresentados no Quadro IV.12. 
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Quadro IV.12 – Valores limite da qualidade do ar para a protecção da saúde humana (µg/m3), 
conforme Decreto-Lei n.º 102/2010 

Valores Limite para Protecção da Saúde Humana (µg/m3) 
Tipo de Poluente Horário  

(Uma hora) Oito horas Diário 
(24 horas) 

Anual  
(Ano civil) 

SO2 350(1) – 125(2) – 
NO2 200(3) – – 40 
Benzeno – – – 5 
CO – 10 000 – – 
Chumbo – – – 0,5 
Partículas (PM10)  – – 50(4) 40 

 
     (1) Valor a não exceder mais de 24 vezes em cada ano civil (2) Valor a não exceder mais de 3 vezes em cada ano civil 
     (3) Valor a não exceder mais de 18 vezes em cada ano civil (4) Valor a não exceder mais de 35 vezes em cada ano civil 

 
8.3.3 Enquadramento da Papeleira Portuguesa 

A zona envolvente das instalações da Papeleira Portuguesa apresenta um cariz urbano a 
Norte, com espaços agrícolas e florestais próximos, essencialmente a Nascente e Sul.  
 
Nas proximidades, existem os aglomerados populacionais de S. Paio de Oleiros, 
designadamente Lapa de Baixo e Monte de Baixo e a ER1-14, que circunda a instalação a 
Norte. A área sensível mais próxima da instalação é a Barrinha de Esmoriz, cujo limite 
se localiza a cerca de 3 km a Oeste da Papeleira Portuguesa.  
  

8.3.4 Qualidade do ar na envolvente alargada da Papeleira Portuguesa 

Na envolvente alargada da Papeleira Portuguesa existe a estação de Espinho da Rede de 
Medição da Qualidade do Ar. A estação de Espinho, localizada na freguesia de Anta, do 
tipo suburbana, com tipo de ambiente de fundo, encontra-se situada a cerca de 2,8 km a 
NW da instalação industrial e entrou em funcionamento no mês de Fevereiro de 2011, 
pelo que se apresenta a seguir a avaliação da qualidade do ar nessa estação, relativa aos 
anos de 2013 e 2014. 
 
a) Dióxido de Azoto (NO2)  

Os dados estatísticos referentes à monitorização de NO2 na estação de Espinho 
apresentam-se no Quadro IV.13. 

 
Quadro IV.13 – Dados estatísticos de NO2 

Ano de 2013 Ano de 2014 
Parâmetro Valor Anual 

(base horária) 
Valor Anual 
(base diária) 

Valor Anual 
(base horária) 

Valor Anual 
(base diária) 

Eficiência (%) 93,1 92,6 62,3 62,2 
Dados validados (n.º) 8 156 338 5 457 227 
Média (µg/m3) 20,5 20,3 13,7 13,8 
Máximo (µg/m3) 252,2 71,3 178,9 59,8 

Fonte: Qualar - APA 
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Nos Quadros IV.14 e IV.15 indicam-se, respectivamente, os valores obtidos em termos 
de limiar de alerta (medido em três horas consecutivas) e de protecção da saúde humana, 
na base horária, de acordo com os requisitos do Decreto-Lei n.º 102/2010. 

 
Quadro IV.14 – Limiar de alerta de NO2 

Designação Valor 
(µg/m3) 

Ano de 2013 
(n.º excedências) 

Ano de 2014 
(n.º excedências) 

Limiar de alerta (medido em três 
horas consecutivas) 400 0 0 

Fonte: Qualar - APA 
 

Quadro IV.15 – Protecção da saúde humana de NO2 (base horária) 

Designação Valor 
(µg/m3) 

Excedências 
permitidas 

(horas) 

Ano de 2013 
(n.º excedências) 

Ano de 2014 
(n.º excedências) 

VL (valor limite) 200 18 5 0 
Fonte: Qualar - APA 

 
Por sua vez, no Quadro IV.16 indicam-se os valores obtidos no que respeita à 
protecção da saúde humana na base anual. 

 
Quadro IV.16 – Protecção da saúde humana de NO2 (base anual) 

Designação Valor 
(µg/m3) 

Ano de 2013 
(valor obtido) 

Ano de 2014 
(valor obtido) 

VL (valor limite) 40 20,5 13,7 
Fonte: Qualar - APA 

 
De acordo com os resultados obtidos, as concentrações de NO2 são relativamente baixas, 
designadamente no ano de 2014, não se verificando quaisquer excedências em relação 
aos valores definidos no Decreto-Lei n.º 102/2010. 

 
b) Partículas em Suspensão (PM10) 

Os dados estatísticos referentes à monitorização de PM10 apresentam-se no 
Quadro IV.17. 

  
Quadro IV.17 – Dados estatísticos de PM10 

Ano de 2013 Ano de 2014 
Parâmetro Valor Anual 

(base horária) 
Valor Anual 
(base diária) 

Valor Anual 
(base horária) 

Valor Anual 
(base diária) 

Eficiência (%) 39,8 39,7 64,4 67,7 
Dados validados (n.º) 3 485 145 5 644 247 
Média (µg/m3) 39,9 39,4 29,2 28,5 
Máximo (µg/m3) 421 99,0 195 92,7 

Fonte: Qualar - APA 
 

Nos Quadros IV.18 e IV.19 indicam-se os valores obtidos em termos de protecção da 
saúde humana, respectivamente na base diária e anual, de acordo com os requisitos 
do Decreto-Lei n.º 102/2010. 



 

 Estudo de Impacte Ambiental do Projecto de Optimização da Papeleira Portuguesa – Relatório 
IV-108

Quadro IV.18 – Protecção da saúde humana de PM10 (base diária) 

Designação Valor 
(µg/m3) 

Excedências 
permitidas 

(horas) 

Ano de 2013 
(n.º excedências) 

Ano de 2014 
(n.º excedências) 

VL (valor limite) 50 35 32 19 
Fonte: Qualar - APA 

 
Quadro IV.19 – Protecção da saúde humana de PM10 (base anual) 

Designação Valor 
(µg/m3) 

Ano de 2013 
(valor obtido) 

Ano de 2014 
(valor obtido) 

VL (valor limite) 40 39,4 28,5 
Fonte: Qualar - APA 

 
De acordo com os resultados obtidos, as concentrações de PM10 são relativamente 
elevadas, mas sem ultrapassar o número permitido de excedências nos anos de 2013 
e 2014, em relação ao valor definido no Decreto-Lei n.º 102/2010. 
 

d) Ozono (O3) 
Os dados estatísticos referentes à monitorização de O3 apresentam-se no Quadro IV.20. 
 

Quadro IV.20 – Dados estatísticos de O3 

Ano de 2013 Ano de 2014 
Parâmetro Valor Anual 

(base horária) 
Valor Anual 

(base 8 horas) 
Valor Anual 

(base horária) 
Valor Anual 

(base 8 horas) 
Eficiência (%) 96,8 96,8 80,5 80,5 
Dados validados (n.º) 8 480 - 7 055 - 
Média (µg/m3) 50 50 49,2 49,2 
Máximo (µg/m3) 182 144,4 141 119,6 

Fonte: Qualar – APA 
 

Nos Quadros IV.21 e IV.22 indicam-se os valores obtidos em termos de protecção da 
saúde humana, respectivamente, na base horária e octo-horária, de acordo com os 
requisitos do Decreto-Lei n.º 102/2010. 

 
Quadro IV.21 – Protecção da saúde humana de O3 (base horária) 

Designação Valor 
(µg/m3) 

Ano de 2013 
(n.º excedências) 

Ano de 2014 
(n.º excedências) 

Limiar de alerta à população 240 0 0 
Limiar de informação à população 180 1 0 

 Fonte: Qualar - APA 
 

Quadro IV.22 – Protecção da saúde humana de O3 (base octo-horária) 

Designação Valor 
(µg/m3) 

Excedências 
permitidas 

(horas) 

Ano de 2013 
(n.º excedências) 

Ano de 2014 
(n.º excedências) 

Valor-Alvo 120 25 6 0 
 Fonte: Qualar - APA 
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De acordo com os resultados obtidos, as concentrações de O3 são relativamente 
elevadas, designadamente no ano de 2013. 

 
8.3.5 Estudo de dispersão dos poluentes atmosféricos na situação de referência 

8.3.5.1 Introdução 

A análise dos níveis de qualidade do ar foi efectuada com a modelação da dispersão de 
poluentes, considerando as fontes existentes na Papeleira Portuguesa, com base nos 
caudais mássicos de poluentes que se verificaram no ano de 2014.  
 
Para o efeito, foi definido um domínio de simulação, abrangendo uma malha cartesiana 
de 10 × 10 km, com pontos de cálculo espaçados de 1 km, adensada, numa zona central, 
com a dimensão de 2 × 2 km, por pontos espaçados de 100 m, e um grupo de receptores 
discretos, constituído pelos aglomerados populacionais localizados na envolvência 
directa da instalação da Papeleira Portuguesa (Lapa de Baixo e Monte de Baixo). 
Determinaram-se também as concentrações de poluentes no ponto discreto 
correspondente à estação de monitorização de Espinho. Teve-se em conta o relevo da 
zona de simulação. 
 
O poluente considerado foi apenas o Dióxido de Azoto (NO2), pois os caudais mássicos 
de SO2, Partículas em Suspensão (PM10) e Monóxido de Carbono (CO) são 
desprezáveis, já que é utilizado gás natural nas caldeiras de produção de vapor. 
 
Para cada receptor, foram calculadas as concentrações dos diversos poluentes, nos 
períodos e condições definidos na legislação sobre qualidade do ar. 
 
Para a modelação da qualidade do ar foi utilizado o modelo ISCST3 (Industrial Source 
Complex – Short Term Version 3), da EPA, englobado na interface ISC–AERMOD 
View, que também inclui os modelos da EPA ISC–PRIME e AERMOD. É um modelo 
gaussiano, que permite simular a dispersão de poluentes na atmosfera, em terreno liso 
ou acidentado. 
 
O modelo tem em conta o efeito de downwash aerodinâmico provocado por edifícios 
localizados na vizinhança das fontes de emissão. 
 
O modelo ISCST3 utiliza dados meteorológicos, horários, em tempo real, de um 
período anual ou plurianual. Foram efectuadas simulações para um ano de dados 
meteorológicos (2014). 

 
A informação meteorológica da região em estudo foi obtida para o ano de 2014 através 
do modelo TAPM (The Air Pollution Model), desenvolvido pela CSIRO – Atmospheric 
Research. 
 
O TAPM baseia-se na resolução das principais equações da dinâmica de fluidos e de 
transporte para prever a meteorologia e a concentração de poluentes ao nível do solo. O 
modelo estima, para o local em estudo, as condições de rumo e velocidade do vento, 
temperatura, altura da camada de mistura e classe de estabilidade. 
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8.3.5.2 Análise climática 

A Figura IV.23 mostra a rosa-de-ventos correspondente à informação meteorológica 
usada no modelo de dispersão atmosférica, referente ao ano de 2014. 
 
Pode observar-se uma predominância de ventos do quadrante Norte, com velocidades 
médias de 6,18 m/s. 
 
Em termos de classes de estabilidade, verifica-se que, no ano seleccionado, predomina a 
classe de estabilidade D, correspondente a condição neutra. 
 

8.3.5.3 Caracterização das emissões 

Nas simulações efectuadas para caracterizar a situação de referência, consideraram-se, 
como fontes pontuais, as respeitantes às duas caldeiras de produção de vapor da 
Papeleira Portuguesa, com base nos valores de emissão verificados em 2014. 
 
No Quadro IV.23 apresentam-se as emissões das fontes pontuais consideradas nas 
simulações efectuadas. 
 

Quadro IV.23 – Emissões das fontes pontuais consideradas na situação de referência 

Fontes H  
(m) 

D  
(m) 

T 
(ºC) 

V 
(m/s) 

NOx 
(g/s) 

FF2 - Chaminé da caldeira Jotex 24,6 0,95 164 6,4 0,12 
FF4 - Chaminé da caldeira Termec 14,15 0,70 195 6,8 0,11 

Fonte: Papeleira Portuguesa 
 
Com base numa metodologia específica da EPA, denominada método ARM (Ambient 
Ratio Method) (OML / ARM Workgroup, 1998), utilizou-se um rácio constante de 70% 
(v/v) para converter os valores de NOx a NO2.  
 
Nas simulações foram usados dados detalhados sobre a forma dos edifícios e estruturas 
existentes na Papeleira Portuguesa. 
 

8.3.5.4 Receptores 

Conforme já referido anteriormente, considerou-se, para efeito da simulação, uma 
malha cartesiana uniforme, com 10 km × 10 km, com pontos de cálculo espaçados de 
1 km, adensada, numa zona central, com a dimensão de 2 × 2 km, por pontos espaçados 
de 100 m, e um grupo de receptores discretos, constituído pelos aglomerados 
populacionais localizados na envolvência directa da Papeleira Portuguesa (Lapa de 
Baixo e Monte de Baixo), bem como a estação de Espinho. 
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Assim, foram considerados os seguintes receptores, numerados de 1 a 3 (coordenadas 
Gauss, Datum de Lisboa): 
 

• (RS1) Lapa de Baixo (coordenadas M = 160 430, P = 446 000); 

• (RS2) Monte de Baixo (coordenadas M = 160 490, P = 445 460); 

• (RS3) Estação de Espinho (coordenadas M = 158 658, P = 448 127). 
 

8.3.5.5 Apresentação dos resultados 

Apresentam-se nos Quadros IV.24 e IV.25 os valores estimados a partir da aplicação do 
modelo de dispersão.  
 
Por sua vez, na Figura IV.24 estão representados os resultados das simulações 
efectuadas, respectivamente para o NO2. 
 

Quadro IV.24 – Concentrações nos receptores (µg/m3) 

Receptores M P NO2 Máx. 1h
(1) NO2 ano 

Valor limite (µg/m3)     200 40 

Lapa de Baixo (RS1) 160 430 446 000 8,5 0,04 
Monte de Baixo (RS2) 160 490 445 460 13,2 0,02 
Estação de Espinho (RS3) 158 658 448 127 2,2 0 

(1) Valor a não exceder mais de 18 vezes em cada ano civil                 
 

Quadro IV.25 – Concentrações máximas (µg/m3), pontos onde 
ocorrem e nº de excedências 

Concentrações Máximas e Pontos 
onde ocorrem UN. NO2 Máx. 1h

(1) NO2 ano 

Concentração máxima µg/m3 13,2 0,46 

Coordenadas Gauss Datum de Lisboa M 
P 

160 490 
445 460 

160 600 
445 300 

Número de excedências  0 na 
  (1) Valor a não exceder mais de 18 vezes em cada ano civil               

 
A análise dos valores mostra o seguinte: 
 

• As concentrações de NO2 são muito baixas, não se verificando excedências ao 
valor limite de uma hora (200 µg/m3), em toda a malha analisada;  

• O ponto de concentração máxima, na base horária (13,2 µg/m3), ocorre junto ao 
aglomerado Monte de Baixo. 

 
8.3.6 Evolução da situação de referência sem projecto 

Não sendo conhecidos outros projectos, para além do que está previsto na Papeleira 
Portuguesa, na sua ausência será mantida a qualidade do ar actual. 
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8.3.7 Síntese 

A zona envolvente das instalações da Papeleira Portuguesa apresenta um cariz urbano a 
Norte, com espaços agrícolas e florestais próximos, essencialmente a Nascente e Sul.  

Nas proximidades, existe o aglomerado populacional de S. Paio de Oleiros, designadamente 
Lapa de Baixo e Monte de Baixo e a ER1-14, que circunda a instalação a Norte. A área 
sensível mais próxima da instalação é a Barrinha de Esmoriz, cujo limite se localiza a 
cerca de 3 km a Oeste da Papeleira Portuguesa.  

De acordo com o estudo de dispersão realizado, as concentrações de NO2 ao nível do 
solo, resultantes das emissões da Papeleira Portuguesa, são muito baixas na envolvente.  
 

8.4 Ambiente Sonoro 

8.4.1 Introdução  

Do ponto de vista humano, a exposição ao ruído ambiente poderá ocasionar 
consequências nefastas na saúde humana, bem como efeitos psicológicos e sociais. 
Poder-se-á então considerar que o ruído constitui uma causa de incómodo, um obstáculo 
às comunicações verbais e sonoras, podendo provocar fadiga geral e, em casos 
extremos, trauma auditivo e alterações fisiológicas extra-auditivas. 
 
Estes aspectos deverão ser acautelados em fase de prevenção, tendo em conta os custos 
económicos que a sua correcção pode implicar. 
 
O controlo do ruído ambiente tem como objectivos primordiais proteger a população 
dos ruídos intrusos que causam perturbação nas suas actividades diárias e prevenir o 
crescente aumento do ruído ambiente que se poderá traduzir numa diminuição da 
qualidade de vida. 
 
Deste modo, é objectivo deste capítulo apresentar a caracterização sonora da envolvente 
à área de projecto, que constitui, assim, a situação de referência para a avaliação 
subsequente dos impactes. 
 
A caracterização deste descritor foi orientada pelos critérios de análise seguintes: 
 

• Enquadramento legal; 
• Caracterização do local do projecto e área envolvente, incluindo inventariação de 

fontes de ruído e receptores sensíveis; 
• Caracterização do ambiente sonoro envolvente ao local do projecto, durante a 

operação normal da unidade industrial, com verificação do cumprimento dos 
limites legais do indicador de ruído nocturno (Ln) e do indicador de ruído diurno-
entardecer-noturno (Lden) definidos para zonas mistas; 

• Determinação do ruído residual através do Procedimento 1 definido no ”Guia 
Prático Para Medições de Ruído Ambiente”, referenciado abaixo, uma vez que a 
instalação industrial tem regime de funcionamento contínuo. 
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8.4.2 Enquadramento legal e normativo 

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 
Rectificação 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). Foi ainda tido em conta o ”Guia Prático 
Para Medições de Ruído Ambiente” (APA, 2011). 
 
O trabalho de modelação acústica, para efeitos de determinação do ruído particular da 
Papeleira Portuguesa, teve em conta o disposto nas Directrizes para Elaboração de 
Mapas de Ruído, Versão 3, de Dezembro 2011, da Agência Portuguesa do Ambiente, 
bem 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 Europeia (WG-AEN). 
 
O RGR institui o princípio de que a prevenção da poluição sonora e a promoção da 
qualidade de vida dos cidadãos devem estar consubstanciadas nos instrumentos de 
planeamento territorial, através da distribuição adequada do uso e das funções desse 
mesmo território, em especial das funções de habitação, trabalho e lazer. 
 
De acordo com o mesmo diploma, os planos municipais de ordenamento do território 
deverão ser elaborados, alterados ou revistos, de forma a atribuírem uma classificação 
acústica por zonas às áreas do território sob a sua administração, a qual, sendo da 
responsabilidade das câmaras municipais, devem, na sua definição e limitação, garantir 
os seguintes aspectos: 
 
i) as “zonas sensíveis” - áreas vocacionadas 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, 
não devem ficar expostas a um ruído ambiente exterior superior ao valor constante 
do Quadro IV.26; 

ii) as “zonas mistas” - áreas (existentes ou planeadas) cuja ocupação seja afecta a outros 
usos, existentes ou previstos, para além dos referidos na definição de zonas sensíveis, 
não devem ficar expostas a um ruído ambiente exterior superior ao valor constante do 
Quadro IV.26. 

 
Até à classificação das zonas sensíveis e mistas, para efeitos de verificação dos valores 
limite de exposição, aplicam-se aos receptores sensíveis os valores limite indicados no 
Quadro IV.26. 
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Quadro IV.26 – Níveis sonoros máximos admissíveis (Decreto-Lei n.º 9/2007, de 17 de Janeiro) 

Níveis Sonoros Máximos Indicador de 
Ruído2 Zonas Mistas Zonas Sensíveis Zona Não Classificadas 

Lden 65 55 63 
Ln 55 45 53 

 
Os períodos de referência previstos na lei são os seguintes: 
 

. Período diurno ......................... das 7 às 20 horas; 

. Período do entardecer.............. das 20 às 23 horas; 

. Período nocturno ..................... das 23 às 7 horas. 
 
Os receptores sensíveis isolados, não integrados em zonas classificadas, por estarem 
localizados fora dos perímetros urbanos, são equiparados, em função dos usos existentes 
na sua proximidade, a zonas sensíveis ou mistas, para efeitos de aplicação dos 
correspondentes valores limite de exposição fixados no quadro anterior. 
 
As zonas sensíveis ou mistas com ocupação expostas a ruído ambiente que exceda os 
valores limite acima apresentados devem ser objecto de planos municipais de redução 
de ruído, cuja elaboração é da responsabilidade das câmaras municipais. 
 
A instalação e o exercício de actividades ruidosas permanentes em zonas mistas, nas 
envolventes de zonas sensíveis ou mistas, ou na proximidade dos receptores sensíveis 
isolados estão sujeitos ao cumprimento dos valores limite acima indicados e ao 
cumprimento do critério de incomodidade, considerado como a diferença entre o valor 
LAeq, do ruído ambiente determinado durante a ocorrência do ruído particular da 
actividade ou actividades em avaliação e o valor do indicador LAeq do ruído residual, 
diferença que não pode exceder 5 dB(A) no período diurno, 4 dB(A) no período do 
entardecer e 3 dB(A) no período nocturno. 
 
O critério de incomodidade não se aplica, em qualquer período de referência, para um 
valor do indicador LAeq do ruído ambiente no exterior igual ou inferior a 45 dB(A), ou 
para um valor do indicador LAeq do ruído ambiente no interior dos locais de recepção 
igual ou inferior a 27 dB(A). 
 

                                                 
2 (Lden) é o «Indicador de ruído diurno-entardecer-nocturno», expresso em dB(A); 

(Ld) ou (Lday) é o «Indicador de ruído diurno», expresso em dB(A); 
(Le) ou (Levening) é o «Indicador de ruído do entardecer», expresso em dB(A); 
(Ln) ou (Lnight) é o «Indicador de ruído nocturno», expresso em dB(A). 
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O RGR define como actividades ruidosas, as actividades susceptíveis de produzir ruído 
nocivo ou incomodativo para os que habitem, trabalhem ou permaneçam nas imediações do 
local onde decorrem, nomeando-se as seguintes: 
 

a) Implantação, construção, reconstrução, ampliação e alteração da utilização de 
edifícios; 

b) Laboração de estabelecimentos destinados à indústria, comércio e serviços; 
c) Utilização de máquinas e equipamentos; 
d) Infra-estruturas de transporte, veículos e tráfego; 
e) Espectáculos, diversões, manifestações desportivas, feiras e mercados; 
f) Sinalização sonora; 
g) Execução de obras de construção civil. 

 
No Anexo VI do Volume de Anexos detalham-se alguns conceitos e formulações 
aplicáveis ao domínio em apreço e que interessam à presente avaliação. 
 

8.4.3 Caracterização do local do projecto e área envolvente 

A Papeleira Portuguesa, onde terá lugar o Projecto de Optimização, localiza-se no lugar 
de Pego, freguesia de São Paio de Oleiros do concelho de Santa Maria da Feira.  
 
As actuais instalações fabris apresentam as seguintes confrontações: 
 

− A Norte, a ER 1-14 (Rua Comendador Sá Couto), habitações ao longo da estrada, 
pertencentes ao núcleo urbano de Lapa de Cima, com alternância de zonas agrícolas e 
florestais. Zona comercial (posto de combustível); 

− A Sul, zona agrícola e florestal, com habitações pertencentes ao pequeno núcleo de 
Engenho Novo e núcleo habitacional de Monte de Baixo; 

− A Este, pequena zona industrial (fábrica de embalagens) e áreas agrícolas e 
florestais; 

− A Oeste, a ER 1-14 (Rua Comendador Sá Couto). Zona industrial (Fábrica de Papel da 
Lapa e Rodrigues e Pereira (revestimentos)). 

 
Na Figura IV.25, pode ser verificado o enquadramento espacial do local de implantação 
da unidade industrial. 
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Figura IV.25 – Enquadramento da área de implantação do projecto e sua envolvente  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Imagem extraída de www.googleearth.com 
 

8.4.4 Fontes de ruído associadas ao ruído residual 

Na envolvente da unidade industrial, alvo do presente estudo, estão associadas ao ruído 
residual, isto é, ao ruído proveniente de fontes externas à Papeleira Portuguesa: 
 

− O tráfego rodoviário das vias existentes, com especial destaque para a Rua 
Comendador Sá Couto (ER1-14), que estabelece ligação ao IC1/A29 e à EN1, bem 
como ao centro de São Paio de Oleiros; 

− Algumas indústrias existentes na envolvente, com especial destaque para a Fábrica 
de Papel da Lapa; 

− A Linha do Vouga; 
− Usos habitacionais e agrícolas envolventes. 

 
A contribuição sonora mais relevante na envolvente do projecto é o tráfego rodoviário 
na Rua Comendador Sá Couto, fonte dominante junto ao ponto P1. Nesta, circula, quer 
o tráfego de ligeiros associado ao núcleo urbano de São Paio de Oleiros, como tráfego 
pesado associado ao tecido empresarial da freguesia, com especial destaque para as 
indústrias do sector do papel, embalagens e cortiça. 
 
Devido ao seu maior afastamento às vias rodoviárias principais, os pontos P2, P3 e P4 
são principalmente influenciados pelas emissões sonoras associadas aos usos 
habitacionais envolventes, como sejam actividades domésticas e agrícolas. 
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A localização dos usos e fontes de ruído residual associados na envolvente do projecto 
pode ser observada na Figura IV.26. 
 

Figura IV.26 – Localização dos usos e fontes de ruído residual na envolvente do local de 
implementação do projecto  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Imagem extraída de www.googleearth.com 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto IV.1 – Fontes rodoviárias – Rua 
Comendador de Sá Couto 

Foto IV.2 – Usos Industriais – Fábrica papel 
da Lapa 
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8.4.5 Locais de medição 

Foram seleccionados 4 receptores sensíveis nas imediações da unidade industrial, para 
efeitos da caracterização do ruido ambiental. 
 
A selecção dos pontos de medição de ruído teve em consideração a existência e 
proximidade de receptores sensíveis à unidade industrial, bem como os locais de 
medição de anteriores trabalhos de monitorização levados a cabo pela Papeleira.  
 
No Quadro IV.27, são caracterizados os locais de medição selecionados no âmbito do 
presente trabalho. A posição geográfica, obtida a partir da utilização de GPS, está 
referenciada segundo o sistema WGS84 geográfico. 
 

Foto IV.3 – Manchas Florestais Foto IV.4 – Uso Agroflorestal 

Foto IV.5 – Usos habitacionais 
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Quadro IV.27 – Localização dos pontos de monitorização  

Localização Características Ponto 
Posição Geográfica Usos do solo envolvente Tipo de receptor 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 abaixo os registos fotográficos dos pontos de medição anteriormente 
descritos, cuja localização geográfica está indicada na Figura IV.27. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

– Ponto P4 

Foto IV.6 – Ponto P1 Foto IV.7 – Ponto P2 

Foto IV.8 – Ponto P3 Foto IV.9 – Ponto P4 
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Figura IV.27 – Localização dos pontos de medição do ruído 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Imagem extraída de www.googleearth.com 
 

8.4.6 Critérios de avaliação dos dados - zonamento acústico 

O PDM de Santa Maria da Feira (1.ª Revisão) encontra-se plenamente eficaz, 
integrando nos seus elementos fundamentais a Planta de Zonamento Acústico do 
concelho (Figura IV.28). 
 

Figura IV.28 – Extracto da planta de Zonamento Acústico do município de Santa Maria da Feira  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fonte: Carta de Ordenamento – Zonamento Acústico - PDM de Santa Maria da Feira (1.ª Revisão) 
 
De acordo com a planta referida, verifica-se que os pontos monitorizados P1, P2 e P4 se 
encontram localizados em zona mista. O ponto P3 localiza-se em zona sem 
classificação, mas na envolvente de zonas mistas, pelo que, para efeitos do presente 
trabalho, se irá considerar equiparado a esta categoria.  

P1 

P2 

P4 

P3 
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Assim, de acordo com o Regulamento Geral de Ruído, 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 receptores sensíveis os valores Lden ≤ 65 dB(A) e 
Ln ≤ 55 dB(A). 
 

8.4.7 Caracterização do ambiente sonoro actual – Situação de Referência 

O ambiente acústico que se verifica actualmente nas zonas com interesse para o 
presente estudo (zonas com ocupação humana situadas na proximidade da instalação) 
foi caracterizado através de medições dos níveis sonoros. 
 
As medições acústicas, bem como os cálculos de determinação do ruído residual, foram 
efectuadas pela empresa Ecovisão, entidade devidamente acreditada no âmbito do 
Sistema Português da Qualidade, entre os dias 26 a 29 de Janeiro de 2016. O respectivo 
relatório de ensaio encontra-se no Anexo VI do Volume de Anexos, aí sendo descritos 
os métodos e equipamentos utilizados, as condições de medição, bem como outros 
parâmetros relevantes.  
 

8.4.7.1 Ruído ambiente 

Apresentam-se seguidamente os resultados das medições nos períodos diurno, 
entardecer e nocturno, bem como as fontes de ruído mais significativas identificadas nas 
proximidades durante a realização das medições.  
 

Quadro IV.28 – Indicadores de ruído Ld, Le e Ln  

Período 
Diurno 

Período 
Entardecer 

Período 
Nocturno Ponto 

Ld (dB(A)) Le (dB(A)) Ln (dB(A)) 

Principais fontes residuais 
presentes Fontes associadas à instalação 

P1 59 57 55 

Ruído emitido pelo tráfego nas 
vias locais 

Ruído emitido por animais 
domésticos (cães) 

P2 50 49 49 

Ruído emitido por pássaros a 
chilrear 

Ruído emitido por animais 
domésticos (cães) 

P3 51 49 50 

Ruído emitido por animais 
domésticos (cães) 

Ruído emitido pelo tráfego na 
via local 

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

Ventiladores, máquina de papel, 
bobinadoras, geradores de 
vapor, pulpers, bombas 
hidráulicas, rebobinadoras e 
empilhadores 

 
No Quadro IV.29 apresentam-se os valores de Lden e Ln determinados para os pontos em 
análise e respectiva comparação com os limites legais aplicáveis.   
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Quadro IV.29 – Valores de Lden e Ln e valores limite de exposição  

Lden dB(A) Ln dB(A) 
Local 

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 do quadro anterior, verifica-se que em todos os pontos avaliados são 
cumpridos os valores limites dos indicadores de ruído legalmente aplicáveis a zonas 
mistas. 
 

8.4.7.2 Ruído residual  

8.4.7.2.1 Considerações metodológicas 

Tendo-se verificado não ser possível efectuar a paragem da laboração da unidade 
industrial, foi o ruído residual determinado através do Procedimento 1 do “Guia Prático 
para Medições de Ruído Ambiente”, já anteriormente referido, que considera o cálculo 
deste parâmetro através de subtracção logarítmica entre o ruído ambiente medido e o 
ruído particular da instalação actual, obtido através de simulação.  
 
Assim, foi desenvolvido um processo de modelação da instalação actual, de acordo com 
os dados de emissão dos equipamentos processuais e auxiliares, do tráfego associado à 
mesma e das características construtivas do edificado na situação actual. Esta 
modelação permitiu estimar os valores de ruído particular actuais da instalação. Os 
dados referentes às emissões sonoras dos equipamentos considerados na modelação da 
instalação actual estão indicados no Quadro IV.30.   
 

Quadro IV.30 – Níveis de pressão sonora (LPA) de equipamentos – Instalação actual 

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 pela Papeleira Portuguesa, a seguinte alocação de equipamentos: 
 

• Exterior (zonas de armazenamento de matéria-prima) 

− Período diurno............. 3;  
− Período entardecer ...... 1;  
− Período nocturno......... 1;  

• Interior  

− Expedição.................... 1 (p. diurno);  
− Acabamentos............... 2 (todos os períodos).   

 
No Quadro IV.31, pode verificar-se a estimativa de tráfego associado à laboração 
normal da instalação.   
 

Quadro IV.31 – Tráfego associado à operação da unidade industrial em pleno – situação actual  

Tráfego diário (veículos/dia) 
Tipo de veículos 

Diurno Entardecer Nocturno 
Ligeiros 

(assumido 50% para cada sentido (A29 e N1)) 50 10 10 

Acesso pela A29 10 0 0 Entrada de 
Matéria-Prima Acesso pela N1 2 0 0 

Acesso pela A29 8 0 0 
Pesados 

Expedição de 
produto Acesso pela N1 2 0 0 

 
A simulação do ruído particular associado à instalação existente foi efectuada com 
recurso a um software de mapeamento acústico, sendo realizada a modelação da 
unidade e receptores envolventes, bem como das vias de acesso.   
 
A modelação foi efectuada com recurso ao “Software de Mapeamento de Ruído 
Predictor Type 7810”, versão 6.2, da Brüel & Kjær, tendo como base o algoritmo de 
cálculo da NP 4361-2:2001 - baseada na ISO 9613-2 (ISO 9613.1/2), para fontes 
industriais e o algoritmo de cálculo da Norma Francesa XPS 31-133 para o ruído 
associado ao tráfego rodoviário resultante da instalação. A malha de cálculo 
seleccionada teve um espaçamento de 10 × 10 m. 
 
Para criação do modelo digital de terreno foram utilizados os elementos cartográficos 
disponibilizados no portal do município de Santa Maria da Feira e as plantas da 
instalação. 
 
O ruído particular total da instalação é determinado pela soma energética do ruído 
particular associado aos equipamentos e do ruído particular associado ao tráfego da 
instalação: 
 

Lparticular = 10 × log(100,1×L
Equipamentos

 + 100,1×L
Tráfego) (Equação 1) 
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O ruído residual existente foi assim determinado pela subtracção logarítmica do ruído 
particular da instalação, obtido pela simulação, e o ruído ambiental, registado nas 
medições realizadas no âmbito do presente EIA: 
 

Lresidual = 10 × log(100,1×L
Ambiental

 – 100,1×L
Particular) (Equação 2) 

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

LAmbiental, Equipamentos, Actual = 10 × log(100,1×L
Residual + 100,1×L

Particular, Equipamentos, Actual)  

(Equação 3) 
 

8.4.7.2.2 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. 
 
Os resultados deste cálculo, para os 4 pontos de avaliação seleccionados, são 
apresentados nos quadros seguintes. 
 

Quadro IV.32 – Ruído Particular e Ruído Residual 
Receptores sensíveis Indicadores 

P1 P2 P3 P4 
Diurno 40 34 41 33 

Entardecer 40 34 41 33 
Nocturno 40 34 41 33 

Equipamentos actuais (b) 

DEN 46 40 47 40 
Diurno 40 36 37 32 

Entardecer 33 30 30 27 
Nocturno 29 27 26 24 

Tráfego actual da instalação 
(c) 

DEN 40 36 37 33 
Diurno 43 38 42 36 

Entardecer 41 35 41 34 
Nocturno 40 35 41 34 

LRuído Particular actual  
(obtido por simulação) 

Total (d = b Φ c) (Equação 1) 

DEN 47 42 47 40 
Diurno 59 50 50 51 

Entardecer 56 49 49 48 
Nocturno 55 49 49 50 

LRuído Residual  
(obtido por cálculo) (e = a � d) (Equação 2) 

DEN 62 55 56 56 
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Quadro IV.33 – Ruído residual - Síntese 

Parâmetro Indicador P1 P2 P3 P4 

Ln 55 49 49 50 
LRuído Residual 

Lden 62 55 56 56 

 
 

8.4.8 Evolução da situação de referência sem projecto  

Não são conhecidos outros projectos na área envolvente directa das instalações da 
Papeleira Portuguesa, pelo que, na alternativa zero, a evolução dos níveis de ruído 
actualmente prevalecentes no local seguirá uma trajectória consentânea com o 
crescimento da actividade económica previsto para o país nos próximos anos. 
 

8.4.9 Síntese conclusiva 

Tendo em consideração a classificação acústica da área envolvente da Papeleira 
Portuguesa, a avaliação dos resultados obtidos foi realizada tomando por base 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.   
 
Nesta conformidade, conclui-se que os indicadores de ruído determinados apresentam 
valores conformes com a legislação em vigor.  
 
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 respectivos limites legais. 
 
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. 
 
No Quadro IV.34 estão indicados os dados que suportam as conclusões supra. 
 
No Anexo VI do Volume de Anexos são apresentados os mapas de ruído desenvolvidos 
no âmbito da modelação acústica realizada, representando as emissões sonoras 
associadas à instalação, e respectivo tráfego, e sua propagação no terreno. De referir 
que, para facilitar uma visualização de maior detalhe, foi adoptada uma escala sonora 
inferior à definida nas Directrizes 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 directrizes. Por esse motivo a escala de cores adoptada é diferente da 
indicada nestas directrizes.   
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Quadro IV.34 – Níveis sonoros na situação de referência – ruído ambiental e ruído residual 
Receptores sensíveis Indicadores 

P1 P2 P3 P4 
Diurno 59 50 51 51 

Entardecer 57 49 49 48 
Nocturno 55 49 50 50 

LRuído Ambiental  
(obtido por medições) 

DEN 62 55 56 56 
Diurno 40 34 41 33 

Entardecer 40 34 41 33 
Nocturno 40 34 41 33 

Equipamentos actuais (b) 

DEN 46 40 47 40 
Diurno 40 36 37 32 

Entardecer 33 30 30 27 
Nocturno 29 27 26 24 

Tráfego actual da instalação 
(c) 

DEN 40 36 37 33 
Diurno 43 38 42 36 

Entardecer 41 35 41 34 
Nocturno 40 35 41 34 

LRuído Particular actual  
(obtido por simulação) 

Total (d = b Φ c) (Equação 1) 

DEN 47 42 47 40 
Diurno 59 50 50 51 

Entardecer 56 49 49 48 
Nocturno 55 49 49 50 

LRuído Residual  
(obtido por acálculo) (e = a � d) (Equação 2) 

DEN 62 55 56 56 
Diurno 59 50 51 51 

Entardecer 57 49 49 48 Componente do ruído ambiental associada a equipamentos da 
instalação (f) (f= b Φ e) (Equação.3) 

Nocturno 55 49 50 50 
Diurno 0 0 1 0 

Entardecer 1 0 0 0 
Diferencial entre o ruído ambiental (componente de 

equipamentos) e o ruído residual (g = f - e) 
Nocturno 0 0 1 0 
Diurno 5 5 5 5 

Entardecer 4 4 4 4 Valor Limite Aplicável Critério de Incomodidade 
Nocturno 3 3 3 3 
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9. ECOLOGIA 

9.1 Metodologia 

Para a presente caracterização define-se como área de estudo a correspondente à 
implantação do projecto em apreço, nomeadamente ao interior das instalações já existentes 
da Papeleira Portuguesa, e à sua envolvente imediata, onde potenciais impactes seriam mais 
significativos. Não obstante, procurou-se igualmente inferir acerca de potenciais interacções 
da área de projecto com áreas sensíveis situadas na região. 
 
A área de estudo, na envolvente mais próxima do projecto, apresenta-se sujeita a 
elevada pressão antrópica fruto da ocupação industrial, habitacional, rodo e ferroviária, 
assim como agrícola e silvícola. De referir que, para além da existência de um forte 
mosaico habitacional e industrial, sobretudo associado ao fabrico de papel e 
transformação de cortiça, a Papeleira Portuguesa encontra-se relativamente isolada 
numa perspectiva ecológica, uma vez que se encontra entre as auto-estradas A1 e A29, e 
a Linha do Norte. 
 
O Projecto de Optimização será concretizado integralmente no interior das actuais 
instalações da papeleira Portuguesa, em laboração permanente. 
 
A caracterização da situação de referência foi suportada por dados obtidos através da 
análise de diferentes sistemas de informação geográfica e fotografia aérea, compilação 
bibliográfica e posterior levantamento de dados na área de estudo, nos dias 25 e 26 de 
Fevereiro de 2016. 
 
No presente estudo, mais do que uma determinação quantitativa, pretende-se avaliar 
qualitativamente a comunidade florística e faunística local, com especial enfoque nas 
eventuais espécies com interesse conservacionista e/ou científico. A recolha, análise e 
cruzamento de informação, através de posterior discussão, permitirão determinar o valor 
e relevância da área de estudo para a conservação da natureza. 
 
Atendendo às premissas do presente projecto, destacando-se o facto de este se 
desenvolver integralmente no interior do actual perímetro industrial, a nível florístico 
não se objectivou a execução de um levantamento exaustivo da envolvente, o que 
inclusivamente obrigaria à execução de um ciclo anual. Assim, considerou-se uma 
metodologia baseada sobretudo na avaliação das fitocenoses ao nível das principais 
espécies constituintes e enquanto biótopo. 
 
A metodologia utilizada para a avaliação de biótopos e da comunidade florística 
consistiu no zonamento da área de estudo em unidades homogéneas, o que permitiu a 
identificação das principais fitocenoses existentes, análise das suas dimensões e estado 
de conservação/pressão antrópica, visando sobretudo a procura de: 
 

• Espécies RELAPE (Raras, Endémicas, Localizadas, Ameaçadas ou em Perigo de 
Extinção); 

• Espécies e habitats constantes do Decreto-Lei n.º 140/99, de 24 de Abril (transposição 
da Directiva 92/43/CEE, Directiva Habitats, para o direito interno), alterado pelo 
Decreto-Lei n.º 49/2005, de 24 de Fevereiro; 
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• Análise das suas dimensões e isolamento relativo (grau de fragmentação); 

• Grau de conservação/maturação e pressão antrópica a que as diferentes fitocenoses 
estão sujeitas. 

 
Assim, mais do que elaborar listagens de riqueza específica de flora, com esta 
metodologia procurou-se avaliar a tipologia dos biótopos presentes, ao nível da sua 
composição específica, mas sobretudo da sua capacidade de habitat para a comunidade 
faunística. Procurou-se ainda avaliar o estado fitossanitário e a ocorrência de espécies 
exóticas. 
 
Para caracterizar a comunidade de vertebrados foram efectuados transeptos nos diferentes 
biótopos e tipos de vegetação existentes, para identificação das diferentes espécies/grupos, 
por observação directa, ou recorrendo a vestígios de presença (e.g. dejectos, trilhos, tocas, 
pegadas, vestígios de alimentação). 
 
No caso especifico da avifauna, a sua presença foi confirmada directamente por 
visualização ou indirectamente por identificação auditiva, tendo sido efectuadas 
diversas pausas para escuta de vocalizações. Esta amostragem foi efectuada durante os 
períodos de maior actividade para a maioria das espécies – o período matinal e 
entardecer. 
 
Para detecção de répteis e anfíbios foram prospectados os potenciais locais de abrigo 
(rochas, troncos e tufos de vegetação), charcas e linhas de água/levadas que se observaram 
ao longo dos transeptos efectuados, nos períodos mais propícios à actividade de cada grupo, 
incluindo a pesquisa de répteis abrigados no pico do calor e a pesquisa nocturna de anfíbios. 
 
No que concerne aos quirópteros, atendendo aos dados bibliográficos e à ausência de 
abrigos referenciados para a área de influência directa, ou de interacção com este grupo, não 
se considerou relevante a execução de uma amostragem específica. 
 
Atendendo a que a implantação do projecto não pressupõe a execução de intervenções 
sobre a linha de água que atravessa a fábrica, mas também ao facto de esta não 
apresentar condições ecológicas para a existência de ictiofauna, fruto da elevada 
poluição, mas também do estado de artificialização das suas margens e leito, não se 
considerou a amostragem activa deste grupo. 
 
Com o levantamento das espécies faunísticas pretendeu-se, mais do que determinar 
índices de abundância: 
 

• Elaborar listagens das espécies potencialmente ocorrentes, bem como da sua 
fenologia e dos seus estatutos legais ou de conservação; 

• Identificar a ocorrência de espécies constantes dos Anexos do Decreto-Lei n.º 140/99, 
de 24 de Abril, considerando as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 49/2005, 
de 24 de Fevereiro (transposição da Directiva Aves (Directiva 79/409/CEE) e 
Directiva Habitats (92/43/CEE) para o direito nacional); 

• Identificar a ocorrência de endemismos. 
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As espécies inventariadas foram classificadas segundo o estatuto de conservação 
constante do Livro Vermelho dos Vertebrados de Portugal (Cabral et al., 2006 2.ª Ed.). 
 
Como enquadramento legal, para além do que já foi referido, utilizou-se ainda a Convenção 
de Berna (Decreto-Lei n.º 316/89), a Convenção de Bona (Decreto-Lei n.º 103/80), a 
Convenção CITES (Decreto-Lei n.º 114/90) e legislação particular com relevância para 
espécie particulares. 
 

9.2 Interacção com Áreas Sensíveis 

A área de implantação do projecto e sua envolvente directa encontra-se sujeita a uma 
elevada pressão antrópica, fruto da ocupação industrial, habitacional, rodoferroviária e 
agrícola/silvícola, o que para além de, por si só, ser gerador de forte pressão, determina, 
ainda, uma elevada perda e fragmentação de habitat, considerada como a maior causa de 
perda de biodiversidade. 
 
Não obstante, existe na envolvente da área de estudo uma área classificada de elevado 
interesse conservacionista, nomeadamente no âmbito da Rede Natura 2000 
(Figura IV.29). 
 
Tal como se apresenta na figura seguinte, o Sítio de Importância Comunitária (SIC) 
Barrinha de Esmoriz (PTCON0018) localiza-se a cerca de 3 km a Oeste da Papeleira 
Portuguesa. De referir ainda que este SIC se sobrepõe integralmente com a IBA 
(Important Bird Area) PT036 - Barrinha de Esmoriz e Lagoa de Paramos. 
 

Figura IV.29 – Enquadramento da área de implantação do projecto relativamente a áreas 
sensíveis/classificadas 
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Tal como se pode observar na figura anterior, o local de implantação do projecto não 
apresenta qualquer interacção ecológica com o SIC Barrinha de Esmoriz, uma vez que 
se encontra separado deste pela malha urbana de Paramos, a Linha do Norte e a Auto-
estrada A29, assim como por algumas áreas industriais. 
 
Ainda no âmbito da Rede Natura 2000, a Zona de Protecção Especial (ZPE) Ria de 
Aveiro (PTZPE0004) situa-se a 13,5 km a Sudoeste. Relativamente à Rede Nacional de 
Áreas Protegidas, de referir que a mais próxima é a Reserva Natural das Dunas de São 
Jacinto, localizada a 32 km a Sudoeste. 
 
No tocante às áreas RAMSAR, a Pateira de Fermentelos e Vale dos Rios Águeda e 
Cértima (3PT029), localizada a cerca de 43 km a Sul, será a mais próxima da área de 
projecto. 
 
Pelo exposto, e tal como se apresenta ao longo dos capítulos seguintes, não foi 
constatada nenhuma evidência que sugira interacção ecológica entre a área de projecto e 
áreas sensíveis próximas. 
 

9.3 Flora e Habitats 

9.3.1 Enquadramento Bio e Fitogeográfico 

Segundo a classificação climática de Köeppen-Geiger, na sua versão mais actualizada 
(2006), a área de estudo apresenta uma tipologia Csb - Clima temperado com verão 
seco e suave. 
 
Do ponto de vista biogeográfico, considera-se que a área de estudo seja enquadrada da 
seguinte forma (Costa et al. 1998 e Alves et al. 2000): 
 
 - Região eurosiberiana 
  - Sub-região atlântica-medioeuropeia 
   - Superprovíncia atlântica 
    - Província cantabro-atlântica 
     - Sector galaico-português 
      - Subsector miniense 
       - Superdistrito miniense litoral 
 
Neste Superdistrito, que na área de estudo se aproxima já da transição para o Subsector 
Beirense Litoral, cujos limites são difíceis de estabelecer, situa-se a principal faixa de 
migração de plantas entre as áreas mediterrânica e atlântica (via de migração marítima-
lusitana), devido à ausência de uma barreira fisiogeográfica. 
 
Justifica-se desta forma a coexistência de espécies tipicamente mediterrânicas como 
Arbutus unedo, Corema album, Daphne gnidium, Laurus nobilis ou Smilax aspera, com 
espécies tipicamente atlânticas. 
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A diversidade florística de uma região é um bom indicador da acção antrópica existente, 
dado ser directamente resultante da interacção entre os diversos factores bióticos e 
abióticos, permitindo a avaliação do grau de afastamento sucessional em relação à etapa 
clímax. 
 
Numa perspectiva fitogeográfica, a área de estudo insere-se na Região Centro, 
nomeadamente no Centro-Oeste Arenoso. Seguidamente apresenta-se uma listagem não 
exaustiva das espécies de flora características desta região (transcrito de Franco, J.A. 
2000): 
 

Equisetum palustre L., Azolla filiculoides L., Salix arenaria L., Ulex jussiaei Webb, 
Elatine hexandra (Lapierre) DC., Berula erecta (Hudson) Coville, Apium inundatum 
(L.) Reichenb. fil., Thorella verticillatinundata (Thore) Briq., Selinum carvifolia (L.) 
L., Limonium binervosum (G.E. Sm.) Salmon, Stachys palustris L., Leucanthemum 
lacustre (Brot.) Samp., Sagittaria sagittifolia L., Damasonium alisma Miller subsp. 
alisma, Elodea canadensis Michx, Potamogeton gramineus L., Najas marina L., 
Heteranthera reniformis Ruiz & Pavón, Vulpia fontquerana Melderis & Stace, 
Alopecurus geniculatus L., Paspalum urvillei Steudel. 

 
9.3.2 Biótopos e Elenco Florístico 

O território continental português encontra-se, na sua generalidade, profundamente 
alterado comparativamente à etapa clímax, fruto da ocupação e acção humana. Na 
região em estudo, observam-se inúmeros pólos industriais, rodovias e ferrovias de 
elevado tráfego, assim como diversos núcleos populacionais (Figura IV.30). 
 

Figura IV.30 – Distribuição dos biótopos dominantes na área de estudo, face às áreas 
artificializadas 
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A nível das áreas de cariz natural, que, em rigor, na área de estudo, serão semi-naturais, 
considerou-se a existência de 4 grandes biótopos, 1) florestal misto, 2) ripícola, 
3) agrícola/ruderal e 4) parque urbano, tal como se ilustra na figura seguinte. 
 
Analisando a figura anterior e tal como referido, verifica-se que a área de estudo se 
encontra muito artificializada e que, simultaneamente, os biótopos presentes 
correspondem a áreas semi-naturais, fragmentadas e isoladas. 
 
Biótopo Florestal Misto 
 
Destes, o biótopo que maior área ocupa é o florestal misto, claramente dominado pela 
cultura florestal do eucalipto, como se descreve seguidamente. 
 

Foto IV.10 – Biótopo Florestal misto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Este biótopo é dominado pelo Eucalipto (Eucalyptus globulus), ocorrendo com cariz 
pontual o Pinheiro-bravo (Pinus pinaster). Destaque para a abundante presença de 
Austrália (Acacia melanoxylon) e, em muito menor grau, de Mimosa (Acacia dealbata), 
duas espécies infestantes. Em algumas áreas melhor conservadas, surgem bosquetes de 
Carvalho-alvarinho (Quercus robur) e Sobreiro (Quercus suber), no entanto a sua baixa 
densidade e cariz pontual não lhes conferem particular relevância ecológica. Na 
proximidade de habitações surgem pontualmente Oliveiras (Olea europaea) e diversas 
árvores de fruto. 
 
O sub-bosque é dominado por Silva (Rubus ulmifolius) e Hera (Hedera helix), sendo que 
esta última, nos locais mais sombrios, se desenvolve igualmente ao nível do estrato 
epifítico. O Tojo (Ulex europaeus) surge pontualmente em alguns locais. A nível herbáceo, 
a época do ano em que foi realizada a visita não permite a detecção de muitas espécies, mas, 
tal como seria expectável atendendo à tipologia do habitat, verifica-se uma forte presença 
de Feto-ordinário (Pteridium aquilinum). Nas áreas mais húmidas e ensombradas surge o 
Jarro-dos-campos (Arum italicum), assim como duas espécies exóticas invasoras, a Erva-
da-fortuna (Tradescantia fluminensis) e a Azeda (Oxalis pes-caprae). 
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Biótopo Parque Urbano 
 
Na caracterização efectuada considerou-se a inclusão de um biótopo designado Parque 
Urbano, que corresponde ao Parque Municipal Quinta do Engenho Novo, de Paços de 
Brandão. Na prática, este corresponderá maioritariamente ao biótopo Florestal Misto, no 
entanto poderá a longo prazo representar um local com alguma diversidade florística, ou 
seja, com melhores características ecológicas, dependendo da abordagem de gestão que 
seja implementada pela autarquia. Presentemente verifica-se que o arvoredo que 
existiria neste local, salvo alguns sobreiros, foi substituído por novas plantações, pelo 
que nesta fase se encontra ainda sem particular relevância e sem sub-coberto. 
 

Foto IV.11 – Biótopo Parque urbano 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Biótopo Agrícola-Ruderal 
 
No biótopo agrícola/ruderal, enquadraram-se os espaços com utilização agrícola, assim 
como os campos abandonados e outros locais que foram sujeitos a movimentação de terras. 
Os campos agrícolas apresentavam nesta época as tradicionais culturas de inverno ou 
encontravam-se em pousio. Por seu turno, os locais de cariz ruderal, apresentam as típicas 
espécies, com predomínio de silvados (Rubus ulmifolius). 
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Foto IV.12 – Biótopo Agrícola/Ruderal 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De referir a forte presença de outras espécies exóticas com elevada capacidade infestante, a 
Erva-das-pampas (Cortaderia selloana) e a Tintureira (Phytolacca americana). 
 
Biótopo Rípicola 
 
O biótopo ripícola é na área de estudo altamente fragmentado e apresenta-se em mau 
estado ecológico, fruto da elevada pressão humana. Nos locais onde existe vegetação 
arbórea, ou seja galeria, esta apresenta-se muito estreita devido ao avanço dos campos 
agrícolas. 
 
Por outro lado, importa referir que as margens das ribeiras se encontram, em geral, 
regularizadas, em muitos locais com betão, e, nalgumas situações, apresentam-se 
entubadas, como é o caso da ribeira de Lamas, no troço de atravessamento da Papeleira 
Portuguesa. 
 
Observou-se, ainda, nas margens desta linha de água outra espécie exótica invasora, a 
Cana (Arundo donax). 
 
Nos locais onde existe estrato arbóreo ripícola, o mesmo é composto em geral por 
exemplares algo dispersos de Freixo (Fraxinus angustifolia), Amieiro (Alnus glutinosa) 
e Choupos (Populus spp.). Existem ainda algumas manchas pequenas de salgueiros 
(Salix spp.). 
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Foto IV.13 – Biótopo Ripícola 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Será de referir que, independentemente do estado de conservação numa perspectiva 
ecológica, não foram detectados indícios de degradação do estado fitossanitário dos 
biótopos anteriormente descritos. No biótopo ripícola detectou-se a presença de resíduos 
de diversa tipologia, facto que terá sido potenciado pelo efeito de arrastamento que as 
fortes chuvas de inverno provocaram. 
 
Tal como anteriormente referido, a cerca de 3 km a Poente da área de estudo localiza-se 
o SIC Barrinha de Esmoriz (que inclui a Lagoa de Paramos). Não obstante a existência 
de perturbação sobre este local, sobretudo decorrente da poluição das linhas de água que 
alimentam esta lagoa (ribeira de Rio Maior e ribeira da Maceda), assim como de 
inúmeras espécies infestantes, o mesmo apresenta bastante relevância ecológica, pelos 
habitats que possui, mas também pela ocorrência de várias espécies com importância 
conservacionista. 
 
Não se considera que exista particular interacção ecológica entre esta área sensível e a 
área de estudo, pelo que não será analisada no âmbito do presente EIA. 
 
Relativamente ao local de implantação directa do Projecto de Optimização, 
integralmente no interior da já existente Papeleira Portuguesa, verifica-se que os 
mesmos se encontram totalmente artificializados e impermeabilizados, atravessando a 
ribeira de Lamas a própria unidade industrial, de forma subterrânea. 
 
Pelo anteriormente exposto, sobretudo devido ao grau de afastamento das comunidades 
florísticas relativamente à etapa clímax, assim como à presença de muita perturbação e 
diversas espécies exóticas de cariz invasor, a área envolvente do local de implantação 
do projecto não apresenta relevância ecológica, numa perspectiva florística, ou como 
habitat para fauna, não tendo sido detectada nenhuma espécie RELAPE ou habitat 
prioritário. 
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9.4 Fauna 

9.4.1 Elenco Faunístico 

A análise anteriormente efectuada para os biótopos presentes na área de estudo permitiu 
confirmar que o local de implantação directa do projecto se encontra totalmente 
artificializado e por conseguinte sem qualquer valor ecológico. 
 
Relativamente à área envolvente à Papeleira Portuguesa, com especial incidência nos 
biótopos de cariz natural, a riqueza específica de vertebrados terrestres compõe-se 
maioritariamente por espécies comuns, de distribuição generalizada, na maior parte dos 
casos a nível continental, e relativamente tolerante à presença e pressão humanas. Não 
obstante, como se verá seguidamente, foi possível detectar uma comunidade faunística, 
moderadamente diversificada. 
 
Do elenco faunístico de vertebrados terrestres listado (ver Anexo VII do Volume de 
Anexos) são integrantes as espécies detectadas no decorrer dos trabalhos de terreno e 
outras que em diferentes fontes bibliográficas se encontram referenciadas para a zona 
em estudo. Nestes casos, atendendo à tipologia de habitat presente e aos diferentes 
requisitos ecológicos, considerou-se a potencial ocorrência de determinada espécie 
como muito provável, provável e pouco provável. 
 
Tal como referido anteriormente, as condições ecológicas e hidromorfológicas da 
ribeira de Lamas não permitem a presença de uma comunidade de ictiofauna. Na Lagoa 
de Paramos (Barrinha de Esmoriz), onde desagua esta ribeira, encontram-se 
referenciadas várias espécies piscícolas com relevância conservacionista, com particular 
destaque para a Lampreia-de-riacho (Lampetra planeri), cujo estatuto de conservação é 
CR – Criticamente em Perigo, no entanto, pelas condicionantes anteriormente referidas, 
e em virtude da existência de algumas infra-estruturas hidráulicas, como estações 
elevatórias, não é expectável que possam ocorrer no troço da ribeira localizado na área 
de estudo. 
 
De referir que esta ribeira apresenta uma elevada poluição, no entanto essa questão é 
devidamente analisada no âmbito do descritor Qualidade da Água (ver ponto 8.2 do 
presente capítulo). 
 
Relativamente à comunidade de quirópteros, não se encontra referenciado nenhum 
abrigo para a região envolvente à área de estudo. Considerou-se como potencial a 
ocorrência de 7 espécies na área de estudo (2 famílias), das quais 3 apresentam um 
estatuto LC – Pouco Preocupante e 4 delas estatuto DD – Informação Insuficiente. 
 
No tocante à herpetofauna, considerou-se como potencialmente ocorrentes na região 
15 espécies de anfíbios, integrantes de 7 famílias. Destes, 7 espécies são altamente 
improváveis na área de estudo. Na visita de terreno detectou-se a presença de 
3 espécies, 2 anuros (Bufo bufo e Pelophylax perezi) e 1 urodelo (Salamandra 
salamandra), todos com estatuto LC – Pouco Preocupante. 
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No tocante aos répteis, foram elencados como potencialmente ocorrentes na região 
apenas 6 espécies, das quais 5 lacertídeos e 1 anguídeo. No decorrer do levantamento de 
campo não foi detectada nenhuma espécie devido à época do ano (o frio e a chuva 
condicionam a actividade deste grupo). Não obstante, a tipologia de habitat presente e a 
os dados bibliográficos sugerem a ocorrência de todas as potenciais espécies, ainda que 
em abundâncias muito variáveis. 
 
Relativamente à avifauna, considerou-se como potencialmente ocorrentes 73 espécies 
integrantes de 32 famílias, tendo sido detectadas pela equipa de trabalho 28 espécies. As 
espécies confirmadas são comuns, com estatuto LC – Pouco Preocupante, ainda que 
uma delas, a Cegonha-branca (Ciconia ciconia) integre o Anexo A-I da Directiva 
Aves/Habitats - espécies de aves de interesse comunitário cuja conservação requer a 
designação de zonas de protecção especial. 
 
Das potenciais espécies ocorrentes, o Noitibó-da-europa (Caprimulgus europaeus) será 
a que apresenta o estatuto de conservação mais desfavorável, nomeadamente VU – 
Vulnerável, integrando ainda o Anexo A-I da Directiva Aves, tal como o Milhafre-preto 
(Milvus migrans), o Guarda-rios (Alcedo atthis), a Laverca (Alauda arvensis) e a 
Cotovia-dos-bosques (Lullula arborea). 
 
Ao nível dos mamíferos terrestres não-voadores, considerou-se a potencial ocorrência 
para a área em estudo de 20 espécies, integrantes de 10 famílias. Os trabalhos de campo 
permitiram detectar apenas a presença de 3 espécies, nomeadamente a Toupeira (Talpa 
occidentalis), endemismo ibérico, o Coelho-bravo (Oryctolagus cuniculus), espécie 
cinegética, que apresenta estatuto de conservação desfavorável – NT – Quase 
Ameaçado, e uma espécie não-indígena, a Ratazana-castanha (rattus norvegicus). 
 
Nenhuma das espécies potenciais, que correspondem sobretudo a mamíferos de 
pequenas dimensões, apresenta estatuto de conservação preocupante, sendo que no caso 
do Leirão (Eliomys quercinus), do Musaranho-de-dentes-vermelhos (Sorex granarius) e 
do Musaranho-anão-de-dentes-vermelhos (Sorex minutus), as lacunas de informação 
existentes levam a que estejam presentemente classificados como DD – Informação 
Insuficiente. 
 
Pelo exposto, a área directa de implantação do projecto, por se encontrar integralmente 
artificializada e impermeabilizada, não apresenta qualquer tipo de relevância ecológica. 
Por seu turno, a área envolvente, com baixa capacidade de habitat e sujeita a forte 
pressão antrópica, encontra-se muito fragmentada e relativamente isolada pela presença 
de núcleos habitacionais e industriais, duas auto-estradas e uma linha férrea. 
 
Não obstante, é possível encontrar na área envolvente à Papeleira Portuguesa uma 
comunidade moderada de vertebrados terrestres, ainda que composta maioritariamente 
por espécies comuns, de distribuição generalizada e tolerantes à presença humana. 
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9.5 Interesse Cinegético 

A área de implantação do projecto e a sua envolvente não permite a prática cinegética, 
devido aos condicionantes definidos na Lei de Bases da Caça (proximidade a vias 
rodoviárias e férreas, indústrias e habitações). 
 

9.6 Evolução da Situação de Referência sem Projecto 

Atendendo às características biológicas e ecológicas encontradas na área de inserção do 
projecto e descritas anteriormente, na ausência deste verificar-se-ia uma manutenção da 
actual situação, uma vez que a ocupação humana da área e consequentemente da 
pressão que induz, é muito intensa, levando à perda de valor ecológico. 
 
A Papeleira Portuguesa é uma unidade industrial em laboração, pelo que sua 
optimização e modernização, permitirão a implementação de novas tecnologias e 
abordagens, ambientalmente mais favoráveis, o que ainda que não esteja directamente 
associado a uma melhoria ecológica significativa da área envolvente, fruto das 
actividades humanas lá existentes, não deixará de ser uma mudança em sentido positivo. 
 

9.7 Síntese 

A área de implantação do projecto insere-se totalmente no interior do perímetro 
industrial da Papeleira Portuguesa, numa área totalmente artificializada e 
impermeabilizada. 
 
A envolvente directa do projecto corresponde a uma área profundamente degradada 
numa perspectiva ecológica, fruto da existência de inúmeros núcleos habitacionais e 
industriais, de estradas com elevada circulação rodoviária (incluindo duas auto-estradas) 
e uma linha férrea (Linha do Norte). Simultaneamente, as áreas semi-naturais existentes 
são dominadas pela floresta de produção, com especial incidência para as espécies 
eucalipto e acácias ou correspondem a campos agrícolas e áreas ruderais. As linhas de 
água encontram-se poluídas, fruto da actividade industrial, agrícola, entre outras. 
 
Não obstante a proximidade da instalação a um SIC, a Barrinha de Esmoriz, não se 
verificou a existência de interacção ecológica com esta área. Também não foi detectada 
a presença de espécies ou habitats prioritários. 
 
Pelo exposto, a área de implantação da Papeleira Portuguesa e sua envolvente directa, 
não apresentam relevância ecológica, científica ou conservacionista, sendo a sua 
comunidade composta por espécies comuns, de distribuição generalizada e 
relativamente tolerantes à presença humana. 
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10. PAISAGEM 

10.1 Âmbito 

No presente subcapítulo descreve-se o contexto paisagístico que será potencialmente 
afectado pelo Projecto de Optimização, efectuando-se, para o efeito, a caracterização do 
território, a identificação de elementos visualmente marcantes e a avaliação da 
qualidade da paisagem. O diagnóstico apresentado é dirigido para a determinação das 
características da paisagem na região e do local de implantação do projecto, em 
particular. 
 

10.2 Metodologia 

O estudo organizou-se de acordo com o preenchimento da estrutura típica de um estudo 
de impacte ambiental, objectivando ter sempre presente a fase dos trabalhos a que se 
refere, tanto em termos de balizamento de conteúdos, como na formulação de 
resultados. 
 
Assim, a sequência metodológica aplicada à caracterização da Situação de Referência 
pode ser esquematizada nas seguintes etapas: 
 

• Recolha de informação documental, cartográfica e de campo, com vista à 
compreensão das áreas de influência do estudo; 

• Enquadramento da área de estudo. Etapa de descrição das principais características, 
físicas e funcionais da unidade territorial, tendo por base a bibliografia de referência 
dos autores Cancela d’Abreu, P. Correia e R. Oliveira em “Contributos para a 
Identificação e Caracterização da Paisagem em Portugal”, DGOTDU – Direcção 
Geral do Ordenamento do Território e Desenvolvimento Urbano, 2002; 

• Análise visual da paisagem. A partir de sínteses resultantes da informação 
disponível (cartas militares, fotografia aérea e descritores do estudo, como 
ocupação do solo, ecologia, geologia, património natural e cultural), elaboraram-
se cartas de diagnóstico, que constituem bases essenciais ao desenvolvimento de 
todo o trabalho; 

• Avaliação da paisagem. Classificação qualitativa do carácter e expressão da 
qualidade e capacidade de absorção visual da paisagem. Objectiva classificar a 
qualidade visual da paisagem e o grau que a paisagem possui para absorver ou 
integrar as actividades humanas sem alteração da sua expressão e carácter de 
qualidade visual. Objectiva também determinar a sensibilidade da paisagem (o 
grau de susceptibilidade que esta apresenta relativamente à implementação de 
actividades humanas, ou a eventuais alterações de usos do solo), com base nos 
parâmetros anteriores. 

 
Para efeito de análise da paisagem e elaboração da cartografia temática, foi traçado um 
polígono (buffer de 4 km) em torno do local do Projecto de Optimização, tendo por base 
dois critérios, estando o primeiro relacionado com a acuidade visual, cujo valor 
considerado foi de 4 km, e o segundo respeitante à forma final deste, que resulta da 
integração de todas as componentes/áreas do Projecto.  
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Por outro lado, as visitas efectuadas ao local permitiram concluir que distâncias 
superiores a 4000 m resultam numa redução da capacidade de percepção de 
objectos/estruturas pela vista humana. O buffer definido abrange os municípios de Santa 
Maria da Feira e Espinho, sendo que as instalações industriais da Papeleira Portuguesa, 
objecto de estudo, se localizam em S. Paio de Oleiros, no concelho de Santa Maria da Feira, 
distrito de Aveiro. 
 

10.3 Enquadramento da Área de Estudo 

No geral, e tendo por base a referência bibliográfica “Contributos para a Identificação e 
Caracterização da Paisagem em Portugal (Cancela d’Abreu et al., 2000), o território em 
análise insere-se na província tradicional da Beira Litoral, na unidade de paisagem 31 - 
Espinho/Feira/S. João da Madeira (Figura IV.31). 
 

Figura IV.31 – Enquadramento da área de estudo  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fonte: Cancela d ´Abreu et al., 2000 
 
Esta é uma área de paisagem relativamente caótica, devido à expansão da mancha 
urbana num tecido rural muito denso, onde, para além dos núcleos urbanos, a ocupação 
por construções de vários tipos se combinava já parcialmente com um uso agrícola 
muito diversificado, em parcelas de pequena dimensão. Segundo o relatório “Dinâmicas 
e Padrões Territoriais do Continente Português”, esta unidade de paisagem corresponde 
a freguesias classificadas em 1991 como áreas urbanas muito densas e moderadamente 
populosas ou mesmo populosas. 
 
Por entre os espaços urbanos residenciais com um crescimento recente muito pouco 
regrado, os espaços de usos preferencialmente agrícolas têm nas últimas décadas vindo 
a ser utilizados cada vez mais para pequenas indústrias, armazéns, oficinas, restaurantes 
e cafés. Estas áreas têm assim perdido o seu carácter de paisagem rural para se tornarem 
em áreas de paisagem caótica e pouco especificada.  
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No entanto, para além do elemento edificado, e fora do tecido urbano mais compacto, o 
verde viçoso continua a ser a cor dominante e a vivacidade da vegetação um aspecto 
marcante desta paisagem. As parcelas agrícolas contrastam com as florestais, de 
coníferas e florestas mistas (folhosas mais resinosas). 
 
Em toda esta unidade há uma impressão constante de uma elevada densidade de usos, 
com sobreposição de usos e actividades, de um fervilhar de actividade económica, 
movimentos ao longo das vias de comunicação, quer rodoviárias (A1/IP1, A29/IC1, 
A41/IC24 e EN1), quer ferroviárias (Linha do Norte e Linha do Vouga). 
 
No que se refere ao relevo, a área de análise desenvolve-se sobre uma paisagem 
relativamente ondulada, com variação hipsométrica da cota 220 m, a Este, para o nível 
do mar, a Oeste. Na região existem algumas zonas de vale mais encaixado, com 
desníveis mais abruptos, podendo as cotas variar entre os 40 e os 100 m. 
 
Os declives evidenciam fortes assimetrias, como se pode observar na Figura IV.32. 
Assim, nos vales mais encaixados e na área a Nascente, próximo da linha de cumeada, 
as pendentes podem atingir os 20%, contrastando com as zonas mais litorais, cujos 
declives variam entre 0 e 4%. Neste território predominam as encostas voltadas a Oeste.  
 
A água é um elemento marcante, pois está associada aos vales encaixados que dominam 
o relevo da região, sendo as principais linhas de água a ribeira do Mocho, ribeira de 
Silvalde, ribeira de Rio Maior, ribeira das Lamas e ribeira de Beire. A Poente localiza-
se a Lagoa de Paramos/Barrinha de Esmoriz, lagoa costeira de água salobra, com uma 
área de 396 hectares. 
 

Figura IV.32 – Hipsometria 
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Actualmente, é observável uma organização da paisagem que se baseia nas seguintes 
unidades territoriais: 
 

• Costa litoral, incluindo a Barrinha de Esmoriz, com forte dispersão de áreas 
construídas; 

• Zonas de vales encaixados, associados às principais linhas de água (Mocho, 
Silvalde, Rio Maior, Lamas e Beire); 

• Sistema urbano-rural, mais fragmentado, no qual se confrontam o espaço agro-
florestal, espaço habitacional e áreas industriais, com implantação em torno das 
principais estradas. 

 
Esta abordagem inicial, onde se procurou perceber os principais padrões de ocupação do 
território (Figura IV.33), foi posteriormente confirmada, em trabalho de campo, 
constatando-se com efeito a matriz descrita. 
 

Figura IV.33 – Principais padrões de ocupação do solo na área de análise 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Assim, as áreas artificiais, zonas urbanas e industriais, distribuem-se por toda a região 
de estudo, sendo notória a presença das áreas agrícolas em zonas adjacentes às áreas 
urbanas. A agricultura tem importância na região, dada a fertilidade dos seus solos, 
nomeadamente na produção de cereais, fruta e vinho.  
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As áreas de floresta predominam, sendo constituídas por espécies folhosas e resinosas, 
essencialmente de eucaliptos e pinheiros bravos. As zonas assinaladas como improdutivas 
dizem respeito a áreas de dunas (na faixa litoral) ou pedreiras de granito. 
 

10.3.1 Caracterização da área de implantação do Projecto de Optimização 

A intervenção em análise respeita, no que à vertente paisagística se refere, à realização de 
obras de alteração/reabilitação de edifícios industriais da Papeleira Portuguesa, localizada 
em S. Paio de Oleiros, no concelho de Santa Maria da Feira.  
 
A instalação está implantada numa zona de vale encaixado, adjacente à ribeira de Lamas, 
localizada nas proximidades do Parque Municipal do Engenho Novo. A área total do 
terreno é de cerca de 3,3 ha, sendo limitado a Norte pela ER 1-14, a Nascente pelo sítio de 
Pego e a Poente pelo Monte de Baixo. 
 
O complexo industrial em questão é actualmente constituído por uma mescla de 
construções avulsas, que marcaram o crescimento da empresa ao longo dos tempos. Trata-
se, portanto, de acoplamentos que se foram efectuando de acordo com as necessidades da 
altura (Fotos IV.14 a IV.18).  
 

Foto IV.14 – Vista do exterior das instalações 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto IV.15 – Vista do interior das instalações 
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Foto IV.16 – Vista para Nascente (lugar de Pego) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto IV.17 – Vista do limite Norte (Parque de matéria-prima e ER1-14) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto IV.18 – Vista do limite Poente (Monte de Baixo) 
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10.4 Análise Visual de Paisagem 

10.4.1 Unidades homogéneas de paisagem 

A partir da unidade de paisagem (31 - Espinho/Feira/S. João da Madeira) identificada pelos 
autores Cancela d’Abreu et al., (2002), já anteriormente referenciados, foi definida uma 
subunidade específica de paisagem – Sub-unidade de Paisagem Periurbana de São Paio de 
Oleiros e Envolvente, em consonância com a homogeneidade da imagem do local, pese 
embora a área de estudo conter diferentes situações de relevo. 
 
Observa-se um tipo de povoamento disperso, sem que se identifique qualquer elemento 
polarizador, mas apenas uma mancha de maior continuidade ao longo dos principais 
corredores viários e ferroviários. A mancha urbano-industrial e as dinâmicas 
populacionais são muito significativas, evidenciando-se um perfil de actividades 
industriais, onde a logística, o comércio e os serviços continuam a difundir-se e onde as 
interacções entre o urbano e o rural são difíceis de decifrar. Também os usos do solo 
agro-florestal são muito diversificados. Áreas de policultura, horta/pomar com prados 
temporários, culturas forrageiras e matas e florestas (maioritariamente constituídas por 
eucaliptal) conjugam-se com um espaço construído difuso e em relativa expansão. 
 

Quadro IV.35 – Caracterização da Sub-unidade de Paisagem Periurbana de São o de Oleiros e 
Envolvente  

Parâmetro de 
caracterização Descrição 

Análise paisagística 
• Relevo um pouco mais ondulado (declives por vezes superiores a 20%) 
• Uso do solo diversificado: habitação, industria, comércio e serviços, 

agricultura e floresta 

Diagnóstico 
paisagístico 

• Limites mal definidos na relação com os espaços urbanos e agrícolas 
• Malha industrial adjacente à habitacional 
• Elevada extensão da mancha florestal praticamente monoespecífica 
• Baixa amplitude visual 

Valores Paisagísticos 
e 

Elementos 
Singulares 

• Existência de alguns exemplares de residências de requinte arquitectónico 
• Efeito cromático dos campos, ao longo do ano e das estações  
• A presença da agricultura e da habitação são aspectos sensitivos 

interessantes 

Elementos 
Dissonantes 

• Áreas industriais e comerciais, com situações arquitectónicas pouco 
qualificadas (volumetrias, materiais, cromatismo) 

• Espaços exteriores devolutos e/ou expectantes 
• Fraca representatividade de espécies florestais autóctones 
• Fraco ordenamento florestal 

 
10.5 Avaliação da Paisagem 

10.5.1 Considerações metodológicas 

Em complemento da avaliação anterior, com base nos parâmetros Qualidade Visual da 
Paisagem e Capacidade de Absorção da Paisagem foi definida a Sensibilidade 
Paisagística do território em análise.  
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A metodologia usada na determinação da Sensibilidade Paisagística do território resulta 
do cruzamento dos parâmetros Qualidade Visual e Capacidade de Absorção, estando 
cada um dos parâmetros, assim como o resultado final, devidamente cartografados (ver 
Anexo VIII do Volume de Anexos).  
 
A cartografia referida foi produzida através do software ArcGIS 9.3, tendo-se, para o 
efeito, criado um Modelo Digital de Terreno (MDT) a partir das curvas de nível da Série 
M888 das cartas do IGeoE, seguido de conversão para pixel com 20x20 metros. Cada 
pixel tem associada uma qualificação (elevada, média, baixa) da Qualidade Visual da 
Paisagem e da Capacidade de Absorção Visual da Paisagem, o que permite apresentar a 
distribuição espacial das diferentes qualificações e a respectiva quantificação em termos 
de área.   
 
Através de software aplicou-se a matriz de avaliação identificada no Quadro IV.35 e foi 
gerado um valor de sensibilidade para o novo pixel. Em resultado, a carta de Avaliação 
da Sensibilidade Paisagística permite identificar a distribuição espacial da diferente 
sensibilidade paisagística do território e respectiva quantificação em termos de área. 
 
Nessa medida, na avaliação da paisagem consideraram-se os conceitos de: 
 

• Qualidade Visual da Paisagem – corresponde ao carácter, expressão e qualidade de 
uma paisagem e como estes são compreendidos, preferidos e/ou valorizados pelo 
utilizador; 

• Capacidade de Absorção da Paisagem – entendida como a capacidade que uma 
paisagem possui para absorver ou integrar as actividades humanas sem alteração da 
sua expressão e carácter e da sua qualidade visual; 

• Sensibilidade da Paisagem – resultante da combinação dos indicadores anteriores e 
correspondente à potencial sensibilidade da paisagem, baseada nas suas 
características visuais e nas condições que afectam a percepção visual, mediante a 
ocorrência de acções perturbadoras. 

 
10.5.2 Qualidade visual da paisagem 

A qualidade visual de uma paisagem depende da diversidade e da complexidade das 
situações que concorrem para a sua estruturação, quer do ponto de vista físico, quer do 
ponto de vista cultural e do uso do solo. Essa diversidade contribui para a estimulação 
sensorial e distinção entre as diferentes paisagens. A sua estrutura, entendida como a 
relação entre os volumes e as superfícies (relação estabelecida entre as massas de 
vegetação e água ou elementos edificados com a superfícies do solo), é um factor 
relevante para a qualificação. Assim, a qualidade visual depende das condições de 
equilíbrio ambiental, sendo elevada, quando a acção humana não ultrapassa a sua 
capacidade de carga, e reduzida, quando ocorre o contrário. 
 
O processo metodológico seleccionado para a qualificação da qualidade da paisagem foi 
baseado nos métodos indirectos que estabelecem, conforme Pires (1993), que a 
qualificação é realizada através da desagregação da paisagem e da análise de seus 
componentes (elementos da paisagem), de acordo com diferentes juízos de valor e 
segundo critérios de qualificação e classificação pré estabelecidos. 
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Assim, para a determinação da Qualidade Visual da Paisagem do território em análise 
foram utilizados parâmetros de base relacionados com a ocorrência de elementos 
patrimoniais, inserção em áreas protegidas e usos do solo. Os critérios utilizados na 
qualificação de cada um dos parâmetros de estudo sintetizam-se seguidamente: 
 

• Classificação Elevada: Barrinha de Esmoriz e zonas associadas a dunas e praias 
litorais, áreas agrícolas de pomares, vinhas e pequenas hortas. Áreas verdes 
urbanas, nomeadamente o Parque Municipal do Engenho Novo; 

• Classificação Média: áreas do território cujo padrão de uso do solo é a matriz 
agro-florestal, com culturas temporárias e pastagens; planos de água associados à 
rede hidrográfica; zonas urbanas em que subsistem alguns exemplares de 
residências de requinte arquitectónico, da década de 30 do séc. XX e com alguns 
pormenores tardios de influência Art Nouveau (na sua maioria, estes edifícios 
incluem signos e recursos formais próximos das normas estéticas do estilo “Casa 
portuguesa”, promovido por arquitectos como Ricardo Severo (1869 – 1940) ou 
Raul Lino (1879 – 1974); elementos de Arqueologia Industrial (ruínas do 
complexo fabril da “Real fábrica de Nossa Senhora da Lapa - Engenho Velho”, a 
primeira fábrica de papel do concelho de Santa Maria da Feira); 

• Classificação Baixa: áreas do território afectas à exploração de inertes; áreas do 
território cujo padrão de uso do solo predominante é a floresta de produção com 
culturas monoespecificas de eucaliptal e zonas florestais degradadas e incultos; 
áreas industriais e comerciais, com situações arquitectónicas pouco qualificadas; 
Espaços exteriores devolutos e/ou expectantes.  

 
A metodologia seguida na determinação da qualidade visual da paisagem incluiu os 
elementos notáveis qualificadores da mesma, numa escala de qualificação elevada, e, 
pelo contrário, atribui uma qualificação média/baixa aos elementos existentes que 
constituem claras intrusões visuais e que, como tal, diminuem a qualidade visual da 
paisagem no seu entorno.  
 
A aplicação da metodologia na área de estudo tem como resultado a qualificação da 
qualidade visual da paisagem na área em estudo indicada no Quadro IV.36. 
 

Quadro IV.36 – Quantificação da qualidade visual da paisagem 

Qualidade Visual da Paisagem - Área (ha) 

Baixa Média Elevada 

2798 1340 872 

 
Pela análise da carta de qualidade visual da paisagem (Figura IV.34) é possível concluir 
que as áreas de baixa qualidade visual perfazem mais de 50% da área de análise, devido 
à dominância da floresta monoespecifica de eucalipto. Por sua vez, a área de maior 
qualidade visual surge disseminada por toda a zona de análise, mas com maior 
incidência na faixa litoral. 
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Figura IV.34 – Carta de Qualidade Visual da Paisagem 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10.5.2 Capacidade de absorção da paisagem 

A capacidade de absorção da paisagem corresponde à sustentabilidade que esta possui 
para integrar elementos adicionais (infra-estruturas, edifícios, alterações do relevo, etc.) 
sem alteração da sua qualidade visual ou das suas características cénicas. Quando a 
paisagem possui baixa capacidade de absorção, diz-se que é visualmente mais 
vulnerável.  
 
Para a determinação da capacidade de absorção da paisagem foram utilizados somente 
indicadores de acessibilidade visual, para o que foi elaborada uma carta de visibilidades 
baseada apenas no modelo digital do terreno, ignorando os aspectos de carácter 
biofísico como a vegetação. 
 
A referida carta foi elaborada para o conjunto de pontos observadores considerados 
significativos no sistema de panorâmicas da área em estudo, tendo-se selecionado no 
total 31 pontos de análise, associados a vistas panorâmicas, pontos notáveis da 
paisagem, pontos localizados ao longo das estradas/espaços públicos e pontos em zonas 
habitadas. 
 
Para o efeito, foi utilizado o software ArcGIS 9.3, criando um Modelo Digital de 
Terreno (DTM) a partir das curvas de nível da Cartas Militar n.º 143, da Série M888 do 
IGeoE. Foram definidos parâmetros de observação, tais como a altura do observador 
(1,7 m), ângulo vertical (± 90º), raio de observação (4 km) e ângulos de visão (360º).  
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A determinação da visibilidade para um dado território permite hierarquizar a 
importância das diferentes zonas em termos do número de vezes que é observada 
relativamente ao conjunto de pontos observadores considerado. Assim, quando uma 
zona é classificada como possuindo elevada visibilidade significa que é vista a partir de 
um elevado número de pontos de observação e, consequentemente, é, à partida, 
considerada como uma zona visualmente importante. 
 
Na Figura IV.35 apresenta-se a Carta de Visibilidade para a área de análise. 
 

Figura IV.35 – Carta de Visibilidade 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A matriz de análise construída para a determinação da capacidade de absorção da 
paisagem tem por base a integração dos indicadores de visibilidade citados 
anteriormente, de acordo com a seguinte classificação: 

 
• Zonas com capacidade de absorção elevada: tem correspondência com as áreas 

do território com visibilidade baixa (0 a 3 pontos); 

• Zonas com capacidade de absorção média: tem correspondência com as áreas do 
território com visibilidade média (4 a 9 pontos); 

• Zonas com capacidade de absorção baixa: tem correspondência com as áreas do 
território com visibilidade elevada (mais de 10 pontos). 
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No Quadro IV.37 apresenta-se a quantificação da capacidade de absorção visual para a 
área de análise e na Figura IV.36 está representada a distribuição das diferentes classes 
de absorção visual. 
 

Quadro IV.37 – Quantificação da capacidade de absorção da paisagem 

Capacidade de Absorção da Paisagem - Área (ha) 

Baixa Média Elevada 

541 2324 2145 

 
Figura IV.36 – Carta de Capacidade de Absorção Visual 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pela análise da carta de capacidade de absorção visual da paisagem é possível concluir 
que as áreas com baixa capacidade para absorver novos elementos na paisagem se 
concentram na zona central da área em estudo, que é também a zona com maior 
concentração de pontos de observação localizados nas zonas habitadas. 
 
Nestas situações topográficas de forte exposição visual e grande frequência de 
visibilidade, em resultado da elevada densidade de população e dispersão de 
povoamento, a paisagem é visualmente mais vulnerável.  
 
As áreas de elevada capacidade de absorção visual encontram-se distribuídas um pouco 
por toda a zona de estudo, em maior proporção na periferia desta. 
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10.5.3 Sensibilidade paisagística do território em análise 

A sensibilidade visual de uma paisagem é definida como o grau de susceptibilidade que 
esta apresenta relativamente à implementação de actividades humanas ou a eventuais 
alterações de usos do solo. Assim, uma paisagem que apresente um elevado grau de 
sensibilidade poderá facilmente sofrer uma redução significativa de qualidade visual 
perante a implementação de actividades humanas não compatíveis com as aptidões 
naturais do território. 
 
A avaliação da sensibilidade visual revela-se, assim, um instrumento com elevada 
importância nos estudos de paisagens, nomeadamente na procura de estratégias que 
visem a salvaguarda dos recursos naturais e culturais, responsáveis por situações de 
elevado valor paisagístico e visual. Contribui, igualmente, de uma forma fundamental, 
para a definição de estratégias de valorização de situações que apresentam menor 
qualidade, ou mesmo, para a minimização de intrusões que geram impactes visuais 
negativos. As intrusões encontram-se frequentemente associadas a actividades que 
alteram fortemente as características da paisagem ou que geram situações de degradação 
ambiental, ecológica e visual.  
 
A avaliação da sensibilidade da paisagem é obtida através da combinação dos 
indicadores de Qualidade Visual e Capacidade de Absorção Visual, de acordo com a 
matriz estabelecida no quadro seguinte. 
 

Quadro IV.38 – Matriz para a avaliação da sensibilidade da paisagem 

Qualidade da
paisagem 

Absorção visual 
Elevada Média Baixa 

Elevada Elevada Média Baixa 
Média Muito elevada Média Baixa 
Baixa Muito elevada Elevada Média 

 
A avaliação da sensibilidade paisagística do território é apresentada e quantificada na 
Figura IV.37 e Quadro IV.39. 
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Figura IV.37 – Carta de sensibilidade paisagística 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Quadro IV.39 – Quantificação da sensibilidade da paisagem 

Sensibilidade Paisagística - Área (ha) 

Baixa Média Elevada Muito Elevada 

2495 1493 493 529 

 
As áreas de paisagem de maior sensibilidade paisagística, na matriz de avaliação 
designada por áreas de muito elevada e elevada sensibilidade, são pouco significativas 
na área em estudo, devendo-se ao facto de existirem poucas zonas de qualidade visual 
elevada associadas a zonas de baixa capacidade de absorção visual. Domina a classe de 
sensibilidade baixa, devido à reduzida qualidade visual associada à mancha florestal de 
eucalipto. 
 

10.6 Evolução da Situação de Referência sem Projecto 

Admite-se que a paisagem actual no local do projecto e envolvente tenderá a manter as 
características actuais por não se conhecerem outros projectos susceptíveis de alterar os 
elementos descritores da paisagem. 
 
Previsionalmente, não se espera que a dinâmica territorial, numa perspectiva de médio 
prazo, seja susceptível de produzir modificações com significado nos parâmetros 
paisagísticos, admitindo-se um cenário de fraco crescimento económico para os 
próximos anos e a manutenção dos processos demográficos em curso de 
envelhecimento populacional. 
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10.7 Síntese 

O projecto em análise irá localizar-se no interior da Papeleira Portuguesa, que se 
localiza no município de Santa Maria da Feira, no litoral Norte português.  
 
Em termos paisagísticos, esta zona caracteriza-se por um tecido urbano compacto, onde 
se disseminam manchas com uso agrícola diverso e florestal monoespecífico de 
eucalipto. Não obstante o crescente avanço da mancha, existem ainda espaços onde o 
verde viçoso continua a ser a cor dominante, principalmente na área Nascente do 
concelho e nas linhas de água que descem do maciço granitóide ao encontro do oceano 
atlântico. 
 
Assim, o território onde se localiza o projecto em análise apresenta qualidade visual 
maioritariamente baixa, capacidade de absorção visual média e reduzida sensibilidade 
paisagística. 
 
 

11. PATRIMÓNIO 

11.1 Introdução 

No presente subcapítulo procede-se à caracterização patrimonial da área da Papeleira 
Portuguesa e sua envolvente, localizada na freguesia de S. Paio de Oleiros, concelho de 
Santa Maria da Feira, onde terá lugar o projecto em avaliação, a realizar integralmente 
em terrenos intervencionados e impermeabilizados (Figura IV.38). 
 

Figura IV.38 – Ortofotomapa à escala 1:2500 com localização da área de projecto 
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11.2 Metodologia 

A caracterização da Situação de Referência assentou em duas fases de trabalho 
sequenciais. A primeira correspondeu à pesquisa documental de ocorrências de interesse 
patrimonial localizadas na envolvente do local de projecto, designada por “área de 
estudo”, correspondente a aproximadamente 250 m em torno dos limites da área 
definida em projecto. 
 
A segunda fase correspondeu à realização de trabalhos de campo, com a prospecção 
sistemática das áreas afectas ao Projecto de Optimização, no caso aquelas onde 
previsivelmente ocorrerão impactes ao nível do subsolo, já que ao nível do solo está-se 
em presença de zonas impermeabilizadas. 
 

11.3 Pesquisa Documental 

Nesta fase, identificaram-se as existências patrimoniais referenciadas na área de estudo 
e sua envolvente. 
 
A pesquisa baseou-se nas seguintes fontes de informação: 
 

• Bibliografia especializada; 

• SIG da DGPC (Endovelico); 

• Lista dos imóveis classificados DGPC (Ulysses); 

• Cartografia militar; 

• Plano Director Municipal do Concelho de Santa Maria da Feira. 
 
A pesquisa documental realizada (Figuras IV.39 e IV.40) não revelou a existência, na 
área de estudo (envolvente de 250 m), quaisquer ocorrências de cariz arqueológico, 
contudo na sua envolvente próxima (cerca de 100 m do limite da área de estudo) o PDM 
de Santa Maria da Feira regista a presença de elemento arquitectónico, no caso de cariz 
industrial, e que corresponde à Quinta do Engenho Novo. 
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Figura IV.39 – Ocorrências patrimoniais na área de análise identificadas em pesquisa documental sobre Carta Militar 
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Figura IV.40 – Ocorrências patrimoniais na área de análise identificadas em pesquisa documental sobre fotografia aérea 
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Por seu lado, a base de dados Endovélico não apresenta registos relativamente a sítios 
arqueológicos, quer na freguesia do projecto (S. Paio de Oleiros), quer na vizinha 
freguesia de Paços de Brandão. 
 
Quanto a outros elementos patrimoniais, destaca-se o facto da área de estudo abranger 
parcialmente um sítio classificado como Imóvel de Interesse Público, no caso a 
propriedade designada por Quinta do Engenho Novo. Com efeito, este sítio classificado 
e a respectiva área de protecção encontram-se no interior da área de estudo (envolvente 
de 250 m), mas a mais de 100 m do limite da propriedade da Papeleira Portuguesa 
(Quadro IV.40). 
 
Fora da área de análise (envolvente de 250 m), o PDM de Santa Maria da Feira 
referencia um Valor Patrimonial de Salvaguarda Integral, no caso a capela de S. João 
Batista, e um Valor Patrimonial de Salvaguarda Estrutural, especificamente a Quinta da 
Cardanha. 
 

Quadro IV.40 – Ocorrências de interesse patrimonial situadas na área de estudo 

Nº 
Topónimo Freguesia Tipologia 

Cronologia 
Classificação 

Protecção 

Bibliografia 
Fonte de 

Informação 

Localização relativa à 
área de estudo (250 m) 

Distancia à UP mais 
próxima 

1  
Quinta do Engenho Novo 

Paços de 
Brandão 

Arqueologia 
Industrial 

Séc. XVIII -XX 
- PDM Sta. Maria 

da Feira 

Fora. 
A cerca de 385 m das 

estruturas a intervencionar 
2 
Propriedade designada por 
Quinta do Engenho Novo 

Paços de 
Brandão 

Casa e Fábrica de 
Papel 

Séc. XVIII-XX 

IIP 
Decreto-lei n.º 516/71, 
DG n.º 274, de 22 -11 

DGPC 
PDM Sta. Maria 

da Feira 

Dentro. 
A cerca de 190 m das 

estruturas a intervencionar 

3 
Capela de S. João Batista 

S. Paio de 
Oleiros 

Capela 
Moderno (?) - PDM Sta. Maria 

da Feira 

Fora. 
A cerca de 335 m das 

estruturas a intervencionar 

4 
Quinta da Cardanha 

S. Paio de 
Oleiros 

Quinta 
Moderno(?)/ 

Contemporâneo (?)
- PDM Sta. Maria 

da Feira 

Fora. 
A cerca de 270 m das 

estruturas a intervencionar 
 

11.4 Trabalho de campo 

O trabalho de campo consistiu numa prospecção arqueológica sistemática da área de 
incidência directa do Projecto de Optimização, ou seja, edifício da preparação de pastas, 
edifício da máquina de papel, edifício da armazenagem de produto final e área de 
implantação da ETARI. 
 
No decorrer dos trabalhos arqueológicos e por a área se apresentar 
contruída/impermeabilizada (ver Figura IV.41 e Quadro IV.41) não se identificaram 
quaisquer vestígios de cariz patrimonial. 

 

Quadro IV.41 – Caracterização da Área de Projecto em termos de ocupação do solo 

Zona Visibilidade para 
Estruturas 

Visibilidade para 
Artefactos Caracterização 

Zona 1 Nula Nula 

Características da paisagem: Corresponde a uma zona integralmente 
intervencionada com solo impermeabilizado/construído e zonas com 
tapete betuminoso referente a acessos internos da fábrica  
(Foto 1 a 3 do Anexo IX do volume de Anexos) 
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Figura IV.41 – Condições de visibilidade na área de projecto 
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11.5 Breve Análise Toponímica 

Como é sabido, uma preciosa ferramenta de trabalho da prospecção arqueológica é o 
estudo toponímico, uma vez que este dá indicadores muito interessantes de potenciais 
sítios arqueológicos. Na análise realizada no interior da área de projecto não se 
identificam quaisquer topónimos com potencial arqueológico, arquitectónico ou 
etnográfico. 
 

11.6 Evolução da Situação de Referência sem Projecto 

Na ausência do projecto, ou seja na opção zero, não se esperam alterações das 
características patrimoniais da área em análise, por não se prever a ocorrência de 
qualquer tipo de intervenção para a zona que possa afectar o descritor em análise. 
 

11.7 Síntese 

A caracterização patrimonial da área de implantação do Projecto de Optimização 
decorreu em duas fases, a primeira de pesquisa documental e a segunda de prospecção 
sistemática das áreas a intervencionar. No decorrer dos levantamentos não foram 
identificadas quaisquer ocorrências de índole patrimonial nas áreas directas de 
intervenção. Na envolvente da Papeleira Portuguesa, a cerca de 190 m da unidade de 
projecto mais próxima, identificou-se a Quinta do Engenho Novo, classificada como 
Imóvel de Interesse Público. 
 
 

12. SÓCIO-ECONOMIA 

12.1 Introdução 

Neste ponto aborda-se a componente sócio-económica da área envolvente do projecto, 
localizado na freguesia de São Paio de Oleiros, concelho de Santa Maria da Feira, sendo 
a análise efectuada a dois níveis distintos: 
 

• De enquadramento, tendo como referência a Região e Sub-Região onde se integra 
o projecto (NUTS II – Norte e NUTS III – Entre Douro e Vouga); 

• De maior detalhe, reportando-se ao concelho de Santa Maria da Feira e à freguesia 
de São Paio de Oleiros, onde está instalada a Papeleira Portuguesa. 

A análise foi estendida às áreas limítrofes sempre que se entendeu justificável para a 
boa compreensão das matérias tratadas.  

A presente análise irá utilizar a nomenclatura estatística de 2002, em que o concelho de 
Santa Maria da Feira estava integrado na unidade Entre Douro e Vouga, dado que é 
nesta organização territorial que se encontram publicados os resultados dos Censos de 
2011. Na nomenclatura estatística actual (2013), Santa Maria da Feira está integrada na 
unidade territorial Área Metropolitana do Porto. 

O diagnóstico da situação actual nas vertentes social e económica visa apreciar os 
impactes do projecto e será elaborado com base nas informações estatísticas disponíveis 
no INE, em elementos constantes dos instrumentos de ordenamento territorial 
geograficamente aplicáveis e, ainda, nos levantamentos de campo efectuados. 
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12.2 Dinâmica Demográfica 

12.2.1 Caracterização regional 

População  
A Região Norte é uma das 5 regiões de nível NUTS II em Portugal, sendo constituída 
por 86 concelhos que se organizam em 8 sub-regiões (NUTS III), como se mostra na 
Figura IV.42. O concelho de Santa Maia da Feira é um dos 5  concelhos da sub-região 
Entre Douro e Vouga. 
 

Figura IV.42 – Divisão estatística e administrativa da Região Norte (NUTS III) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
No Quadro IV.42 indica-se a evolução populacional na NUT II Norte a partir de 1991. 
Registe-se a perda em efectivos populacionais nas regiões do interior, como Douro e 
Alto Trás-os-Montes.  
 
No período entre 1960 e 1970 do século passado registaram-se os valores mais elevados 
de emigração em Portugal: entre 1960 e 1974 terão emigrado mais de 1,5 milhões de 
portugueses. Esta fase de intensa emigração para a Europa ocorreu durante a guerra 
colonial e originou um decréscimo populacional de 3% nesse período. O principal 
destino foi a França e a Alemanha. A emigração intra-europeia alargou-se a todas as 
regiões do território nacional, mas foi mais intensa nas áreas densamente povoadas do 
Norte e Centro do Continente. 

Minho‐Lima 
Cávado 
Ave 
Grande Porto 
Tâmega 
Entre Douro e Vouga 
Douro 
Alto Trás‐os‐Montes 
Localização do Projecto 
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Quadro IV.42 – Evolução demográfica da NUTS II Norte 

Zona geográfica 1991 Variação (%) 
1991-2001 2001 Variação (%) 

2001-2011 2011 

Minho-Lima 250 059 0,1 250 275 -2,2 244 836 
Cávado 353 267 11,3 393 063 4,3 410 149 
Ave 466 074 9,4 509 968 0,3 511 737 
Grande Porto 1 167 800 8,0 1 260 680 2,1 1 287 276 
Tâmega 509 209 8,3 551 309 -0,2 550 469 
Entre-Douro e Vouga 252 370 9,7 276 812 -0,7 274 859 
Douro  238 695 -7,1 221 853 -7,2 205 902 
Alto Trás-os-Montes 235 241 -5,1 223 333 -8,5 204 381 
Norte 3 472 715 6,2 3 687 293 0,1 3 689 609 
Continente 9 373 319 5,3 9 869 343 1,8 10 047 083 
Fonte: INE, Recenseamento Geral da População  

 
Nos anos setenta, com a diminuição do surto migratório e o regresso dos emigrantes da 
Europa e dos residentes nas ex-colónias, registou-se um crescimento populacional, que 
desacelerou a partir dos anos oitenta, altura em que as migrações, sobretudo para França 
e para a Suíça, reassumiram expressão significativa. 
 
A partir dos anos noventa, verificou-se um crescimento demográfico significativo na 
NUTS II Norte (6,2% entre 1991 e 2001), que na NUTS III Entre Douro e Vouga foi de 
9,7%. No decénio 2001/2011 o crescimento verificado a nível da região Norte foi bem 
mais modesto (0,1%), tendo mesmo sido negativo na sub-região em análise.  
 
O Quadro IV.43 regista a evolução populacional, a partir de 1991, nos concelhos que 
constituem a NUTS III Entre Douro e Vouga. 
 

Quadro IV.43 – Evolução e densidade populacional da NUTS III Entre Douro e Vouga 

População Residente Zona Geográfica Área 
(km2) 1991 2001 2011 

Variação (%)
2001-2011 

Hab./km2 

2011 
Arouca 32,9 23 894 24 227 22 359 -7,7 67,9 
Santa Maria da Feira 215,9 118 641 135 964 139 312 2,5 645,3 
Oliveira de Azeméis 16,1 66 846 70 721 68 611 -3,0 425,9 
São João da Madeira 0,8 18 452 21 102 21 713 2,9 2 733,6 
Vale de Cambra 14,7 24 537 24 798 22 864 -7,8 155,2 
Ente Douro e Vouga 861,4 252 370 276 812 274 859 -0,7 319,1 
NUTS II Norte 21 283,9 3 472 715 3 687 293 3 689 609 0,1 173,3 
Continente 89 084,3 9 373 319 9 869 343 10 047 083 1,8 112,8 

Fonte: INE, Recenseamento Geral da População  
 
A NUTS III Entre Douro e Vouga ocupa uma área de 861,4 km2, correspondente a cerca 
de 4% da superfície total da Região Norte, e é constituída por cinco concelhos: Arouca, 
Santa Maria da Feira, Oliveira de Azeméis, São João da Madeira e Vale de Cambra. 
 
Dentro da região Entre Douro e Vouga, em 2011, a evolução populacional não foi 
uniforme, verificando-se crescimentos populacionais nos concelhos da Santa Maria da 
Feira (2,5%) e São João da Madeira (2,9%) e decréscimos em Arouca (-7,7%), Oliveira 
de Azeméis (-3,0%) e Vale de Cambra (-7,8%).  
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Em relação à estrutura etária, na região Norte continua a verificar-se uma quebra na 
proporção de jovens na população total e o aumento relativo da população com mais de 
65 anos, de 17,5% e 14,1% em 2001, para 15,1% e 17,1%, em 2011, respectivamente. A 
evolução registada no último período intercensitário indica que a região Norte inverteu a 
situação que lhe era característica de ser a única região do país onde a proporção de 
jovens era superior à de idosos.  
 
Uma análise de maior detalhe à pirâmide etária da sub-região conclui que a população 
da NUTS III Entre Douro e Vouga apresenta uma proporção menor de indivíduos com 
65 ou mais anos do que a da NUTS II Norte e do Continente, embora a percentagem de 
jovens seja inferior ao valor registado para a região Norte (Quadro IV.44). 
 

Quadro IV.44 – Estrutura etária em 2011 na NUTS III Entre Douro e Vouga 

Zona Geográfica 0-14 anos 
% 

15-24 anos 
% 

25 – 64 anos 
% 

65 e mais 
% 

Arouca 15,5 12,1 54,4 18,0 
Santa Maria da Feira 15,8 11,5 57,9 14,8 
Oliveira de Azeméis 14,1 11,6 56,8 17,6 
São João da Madeira 14,4 11,6 57,6 16,5 
Vale de Cambra 12,7 11,0 55,2 21,1 
Entre Douro e Vouga 15,0 11,5 57,1 16,4 
NUTS II Norte 15,1 10,9 56,2 17,1 
Continente 14,8 10,7 55,2 19,3 

Fonte: INE, Censos 2011 
 
De um modo geral, a quebra da taxa de natalidade, associada ao aumento da esperança 
de vida, tem contribuído para o envelhecimento global da população. Apesar do índice 
de envelhecimento na região Norte ter aumentado de 80, em 2001, para 106,6, em 2011, 
este valor situa-se abaixo do valor apurado para o Continente, que foi de 122,9, em 
2011. 
 
Em 2011, na NUTS III Entre Douro e Vouga, o valor médio do índice de 
envelhecimento foi de 109,4, inferior aos valores registados para o Continente e para a 
região Norte. Dentro da unidade territorial Entre Douro e Vouga, os concelhos com 
menores índices de envelhecimento são Santa Maria da Feira, São João da Madeira e 
Arouca. Na situação oposta, destaca-se o concelho de Vale de Cambra com 166,6 idosos 
para cada 100 jovens. O concelho de Santa Maria da Feira é o que menor índice de 
envelhecimento apresenta nesta unidade territorial. 
 
A NUTS III Entre Douro e Vouga apresenta-se como um território com capacidade de 
atrair população, com um crescimento migratório capaz de compensar a evolução 
desfavorável do crescimento natural, domínio onde a sub-região se distancia da região 
Norte e do país, como se pode observar no Quadro IV.45, que apresenta alguns 
indicadores da dinâmica demográfica na região. 
 
Nesta sub-região, os concelhos que mais contribuíram para esta dinâmica populacional 
favorável foram Oliveira de Azeméis e São João da Madeira, ambos com taxas de 
crescimento natural e migratório positivas. Santa Maria da Feira apresentou valores 
negativos nestes dois indicadores. 



 

 Estudo de Impacte Ambiental do Projecto de Optimização da Papeleira Portuguesa – Relatório 
IV-165

Quadro IV.45 – Indicadores demográficos em 2011 

Zona Geográfica 
Taxa de 

crescimento 
natural (%0) 

Taxa de 
crescimento 

migratório (%0) 

Taxa de 
crescimento 
efectivo%0) 

Índice de 
dependência de 

idosos 

Índice de 
envelhecimento 

Arouca -0,09 -0,57 -0,67 27,1 116,2 
Santa Maria da Feira -0,13 -0,07 -0,19 21,3 93,6 
Oliveira de Azeméis 0,21 0,22 0,43 25,7 124,4 
São João da Madeira 0,10 0,02 0,12 23,8 114,4 
Vale de Cambra -0,33 -0,25 -0,59 31,9 166,6 
Entre Douro e Vouga 0,05 0,03 0,08 23,9 109,4 
NUTS II Norte 0,00 -0,17 -0,17 25,3 113,3 
Continente -0,06 -0,21 -0,27 29,3 130,6 

Fonte: INE, Censos, 2011  
 
Qualificações e níveis de competência 
O Quadro IV.46 apresenta os dados relativos ao nível de ensino atingido pela 
população, em 2001, tendo-se verificado uma evolução positiva em todos os níveis de 
ensino, relativamente à década anterior. 
 

Quadro IV.46 – Nível de ensino atingido pela população em 2011 (%) 

Básico 
Zona Geográfica Nenhum 1º 

ciclo 
2º 

ciclo 
3º 

ciclo 
Secund. Médio Superior Taxa de 

Analfab. 

Arouca 19,8 30,7 18,2 14,0 8,7 1,8 6,2 7,3 
Santa Maria da Feira 16,4 28,3 17,1 15,8 11,2 1,8 8,8 4,0 
Oliveira de Azeméis 15,3 29,9 18,1 16,6 10,7 1,8 7,0 4,1 
São João da Madeira 13,0 25,6 15,0 17,5 14,0 2,9 11,4 2,9 
Vale de Cambra 17,2 30,3 15,9 14,7 11,0 2,2 8,3 6,3 
Entre Douro e 
Vouga 16,2 28,9 17,2 15,9 11,1 1,9 8,3 4,4 

NUT II Norte 16,7 27,6 15,3 15,7 11,8 2,0 10,2 5,0 
Continente 16,6 25,4 13,2 16,3 13,5 2,5 11,9 5,2 

Fonte: Recenseamento Geral da População, 2011  
 
Em 2011, na região Norte, o nível de qualificação académica era globalmente mais 
baixo do que em Portugal, apesar de se ter assistido, nesta região, a um aumento dos 
níveis médios de qualificação, em resultado da redução da proporção de indivíduos com 
níveis de qualificação mais baixos e de um acréscimo nos níveis superiores ao 2º ciclo 
do ensino básico. 
 
O Entre Douro e Vouga apresentou, em 2011, índices mais favoráveis comparativamente à 
região Norte nos níveis de ensino do 2.º e 3.º ciclos. O concelho de Santa Maria da Feira 
registou níveis semelhantes aos da NUTS III onde se insere, com uma ligeira vantagem no 
nível de ensino superior. 
 
A taxa de analfabetismo na região Norte apresentou um valor de 5,0%, inferior ao do 
continente (5,2%), sendo mais expressiva nas regiões do interior (Alto Trás-os-Montes - 
10,2% e no Douro - 8,6%). O Entre Douro e Vouga foi a 2.ª região onde esta taxa 
apresentou menor valor (4,4%), atrás de Grande Porto (3,1%). Naquela sub-região, os 
concelhos com maior taxa de analfabetismo foram Vale de Cambra e Arouca. Santa 
Maria da Feira apresentou o 2.º menor valor (4,0%). 
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Em qualquer das divisões territoriais em análise a taxa de analfabetismo é sempre 
superior no sexo feminino comparativamente ao masculino. 
 
Actividade e Emprego 
De acordo com o INE (2011), a taxa de actividade na região Norte ascendeu a 47,59%, 
valor ligeiramente superior à média nacional (47,58%), o que representou um 
decréscimo relativamente a 2001, acompanhando a evolução apurada ao nível nacional. 
Todavia, foi a região Norte que registou o menor decréscimo. 
 
Ainda segundo a mesma fonte, verificou-se uma redução nas taxas de actividade na 
maior parte das NUTS III do Norte, com excepção de Grande Porto, Ave e Entre Douro 
e Vouga. Na região Norte, a taxa de actividade masculina é sempre superior à taxa de 
actividade feminina. 
 
Em 2011, a taxa de desemprego em sentido lato no Norte posicionou-se em 14,5%, valor 
superior à média nacional, que representou um aumento considerável comparativamente a 
2001. A nível das NUTS III, verificou-se um aumento generalizado nas taxas de 
desemprego em sentido lato, tendo sido de 11,99%, em 2011, no Entre Douro e Vouga, 
resultante maioritariamente do desemprego feminino (58,6%). 
 
O Quadro IV.47 apresenta as taxas de actividade e de desemprego relativas a 2001 e a 2011. 
 

Quadro IV.47 – Indicadores de emprego 

Taxa de Actividade 
(%) 

Taxa de Desemprego 
(%) Zona geográfica 

2001 2011 2001 2011 
Arouca 44,9 44,52 6,9 8,12 
Santa Maria da Feira 52,0 50,36 4,6 14,81 
Oliveira de Azeméis 52,1 50,40 3,8 8,85 
São João da Madeira 54,7 51,44 5,4 11,01 
Vale de Cambra 46,6 45,70 4,5 8,13 
Entre Douro e Vouga 51,1 49,59 4,6 11,99 
NUT II Norte 48,1 47,59 6,6 14,47 
Continente 48,4 47,58 6,8 13,19 

Fonte: INE, Recenseamento Geral da População 
 

12.2.2 Caracterização local 

No concelho de Santa Maria da Feira reside aproximadamente 50% da população 
residente na NUTS III – Entre Douro e Vouga, sendo este o concelho com mais 
população neste território (139 312 habitantes) (INE, 2011). Esta massa populacional 
representa cerca de 4% da população residente na Região Norte (sétimo município mais 
populoso), e cerca de 1% da população total do país.  
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Santa Maria da Feira 

Em termos da divisão administrativa, o efectivo populacional em Santa Maria da Feira 
representa cerca de 20% da população residente no distrito de Aveiro, sendo também o 
concelho mais populoso desta divisão, uma vez que o concelho de Aveiro regista 78 450 
residentes, à data dos últimos censos (veja-se Figura IV.43). 
 

Figura IV.43 – População no Distrito de Aveiro  
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

Fonte: (INE, Censos 2011) 
 
O concelho de Santa Maria da Feira, com uma superfície de 216 km2, era constituído 
por 31 freguesias, à data dos censos de 2011. Após a reorganização administrativa de 
2013 (Lei n.º 11-A/2013, de 28 de Janeiro), Santa Maria da Feira conta actualmente 
com 21 freguesias, a saber: Argoncilhe, Arrifana, Escapães, Fiães, Fornos, Lourosa, 
Milheirós de Poiares, Mozelos, Nogueira da Regedoura, São Paio de Oleiros, Paços de 
Brandão, Rio Meão, Romariz, Sanguedo, Santa Maria de Lamas, São João de Ver, 
União das Freguesias de Caldas de São Jorge e Pigeiros, União das Freguesias de 
Canedo, Vale e Vila Maior, União das Freguesias de Lobão, Gião, Louredo e Guisande, 
União das Freguesias de Santa Maria da Feira, Travanca, Sanfins e Espargo e União das 
Freguesias de São Miguel do Souto e Mosteirô. 
 
No presente relatório será utilizada a anterior divisão administrativa, dado que é nesta 
base territorial que os dados estatísticos disponíveis se encontram organizados. 
 
A população no concelho de Santa Maria da Feira tem apresentado acréscimos em todos os 
momentos censitários desde 1960, com taxas de crescimento significativas, mas que 
abrandaram no último período intercensitário, onde se verificou um aumento de 2,5%, 
contra 14,6 % em igual período anterior (ver Quadro IV.48 e Figura IV.44). 
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Quadro IV.48 – Evolução da população nas freguesias do concelho de Santa Maria 
da Feira (2001-2011) 

 População Residente Área  Variação (%) Hab./km2
Zona Geográfica 

1991 2001 2011 (ha) 2001/2011 2011 
Argoncilhe 8318 8605 8420 821,3 -2,1 1025,2 
Arrifana 5600 6544 6551 529,5 0,1 1237,3 
Canedo 4874 5782 6044 2936,7 4,5 205,8 
Escapães 2979 3028 3309 430,4 9,3 768,8 
Espargo 1439 1309 1559 460,7 19,1 338,4 
Feira 8231 11040 12511 1024,3 13,3 1221,4 
Fiães 8842 8754 7991 637,8 -8,7 1252,9 
Fornos 2536 2810 3397 313,6 20,9 1083,1 
Gião 1131 1676 1815 349,8 8,3 518,9 
Guisande 1434 1474 1237 439,6 -16,1 281,4 
Lobão 5043 5761 5483 762,9 -4,8 718,7 
Louredo 1389 1459 1325 805,9 -9,2 164,4 
Lourosa 8113 9204 8636 577,4 -6,2 1495,7 
Milheirós de Poiares 2823 3859 3791 786,5 -1,8 482,0 
Mosteiró 1855 2043 2038 346,5 -0,2 588,1 
Mozelos 4800 6502 7142 580,9 9,8 1229,4 
Nogueira da Regedoura 4529 5026 5790 509,9 15,2 1135,5 
São Paio de Oleiros 3652 4003 4069 390,5 1,6 1041,9 
Paços de Brandão 4469 4590 4867 355,6 6,0 1368,6 
Pigeiros 1217 1369 1181 506,9 -13,7 233,0 
Rio Meão 4324 4688 4931 668,3 5,2 737,8 
Romariz 3358 3650 3023 1108,0 -17,2 272,8 
Sanfins 1865 1970 1882 381,7 -4,5 493,0 
Sanguedo 3154 3542 3600 456,6 1,6 788,5 
Santa Maria de Lamas 3900 5120 5073 375,5 -0,9 1351,2 
São João de Ver 6981 8816 10579 1537,5 20,0 688,1 
Caldas de São Jorge 2199 2728 2716 557,1 -0,4 487,6 
Souto 4608 4835 4696 1033,7 -2,9 454,3 
Travanca 1873 2201 2242 469,5 1,9 477,6 
Vale 1867 2138 1903 932,5 -11,0 204,1 
Vila Maior 1478 1438 1511 500,4 5,1 302,0 
Santa Maria da Feira (concelho) 118641 135964 139312 21588 2,5 645,3 

Fonte: INE, Recenseamento Geral da População  
 

Figura IV.44 – Crescimento populacional no concelho de Santa Maria da Feira 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: INE, Recenseamento Geral da População 
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O abrandamento verificado no último período intercensitário é reflexo de perdas 
populacionais em quase metade das freguesias do concelho, com mais significado em 
Romariz (-17,2%), Guisande (-16,1%), Pigeiros (-13,7%) e Vale (-11,0%).  
 
Em São Paio de Oleiros, onde se localiza o projecto em análise, verificou-se um 
acréscimo populacional de cerca de +1,6%. 
 
A análise da distribuição da densidade populacional nas freguesias do concelho de Santa 
Maria da Feira aponta para a concentração da população no sector Noroeste do concelho, 
em torno dos eixos Paços de Brandão, Santa Maria de Lamas, Lourosa e Fiães, e Feira, 
Fornos e Arrifana, e uma maior rarefacção populacional do território Oriental do concelho. 
Em 2011, as maiores densidades populacionais verificam-se nas freguesias de Lourosa 
(1495,7 hab./km²) e Santa Maria de Lamas (1351,2 hab./km²) e as menores nas freguesias 
de Louredo (164,4 hab./km²) e Canedo (205,8 hab./km²). 
 
A freguesia de São Paio de Oleiros, onde se situa o projecto vertente, apresenta uma 
densidade populacional de 1041,9 hab./km², superior ao valor médio do concelho, que é 
de cerca de 645 hab./km² (2011). 
 
A evolução da estrutura etária em Santa Maria da Feira tem seguido o padrão geral do 
país, ou seja, a erosão dos escalões mais baixos da pirâmide, devido ao decréscimo 
continuado da natalidade, e o aumento progressivo dos níveis superiores, em 
consequência da melhoria das condições de vida e de assistência médica, entre os 
principais.  
 
A Figura IV.45 expressa graficamente o que acima foi afirmado através da evolução do 
índice de envelhecimento no concelho. 
 
A nível das freguesias, registava-se, em 2011, o maior índice na freguesia de Arrifana 
(136,3) e o menor valor na freguesia de Canedo (57,4). Em São Paio de Oleiros o índice 
de envelhecimento assumiu o valor de 119,6, na mesma data. 
 

Figura IV.45 – Evolução do índice de envelhecimento no concelho de Santa Maria da Feira 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: Base de dados estatísticos do INE 
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No concelho de Santa Maria da Feira, em 2011, a taxa de actividade (50,36%) era superior 
à do Entre Douro e Minho e à da região Norte, sendo a actividade masculina a mais 
representativa (55%). No entanto, o desemprego neste concelho atingiu o valor de 14,81%, 
o maior verificado no Entre Douro e Vouga, mesmo superior ao valor da região Norte. Os 
activos desempregados eram maioritariamente mulheres (58,5%) e à procura de novo 
emprego (81%). 
 
A nível das freguesias, as maiores taxas de actividade, com valores acima dos 53%, em 
2011, encontravam-se nas freguesias de Feira, Escapães, Mozelos e São João de Ver. 
São Paio de Oleiros, onde se localiza o projecto, registou, na mesma data, uma taxa de 
actividade de 50,48%, superior à média do concelho. 
 
Quanto ao desemprego nas divisões administrativas mais baixas, os valores mais 
desfavoráveis foram encontrados em freguesias como Argoncilhe (18,64%), Lourosa 
(19,37%), Santa Maria de Lamas (18,09%) e Nogueira de Regedoura (18,42%). A freguesia 
de São Paio de Oleiros, onde se localiza o projecto, registou um valor de 15,63%, superior à 
média de Santa Maria da Feira. 
 

12.3 Estrutura Sócio-Económica 

12.3.1 Caracterização regional 

Competitividade 
A região Norte, em 2013, gerou riqueza no valor de 48 667,906 milhões de euros, que 
representou 28,4% do PIB nacional. O PIB per capita da região, na mesma data, era 
cerca de 13,315 milhares de euros, inferior à média nacional que foi de 16,372 milhares 
de euros. 
 
Em termos infra-regionais, observam-se variações com algum significado no PIB per 
capita, destacando-se desde logo um índice de disparidade de 98,2% para a sub-região 
Grande Porto, logo seguido da sub-região Entre Douro e Vouga (82,2%), variando os 
restantes valores do índice entre 70,7% no Douro e 78,0% na sub-região do Ave. 
 
Os dados apresentados no Quadro IV.49 evidenciam a distribuição espacial da riqueza 
nas sub-regiões da região Norte, em 2013. 
 

Quadro IV.49 – PIB na NUTS II Norte em 2013 
PIB per capita 

Em valor Índice de disparidade (Portugal=100) Divisão estatística Em % do total de Portugal 
 

milhares de euros % 
Portugal 100,0 16 372 100,0 
Norte 28,4 13,315 81,3 
Minho-Lima 1,7 12,063 73,7 
Cávado 3,0 12.505 76,4 
Ave 3,8 12.765 78,0 
Grande Porto 12,0 16.082 98,2 
Tâmega 3,0 9,442 57,7 
Entre Douro e Vouga 2,2 13,450 82,2 
Douro 1,4 11,581 70,7 
Alto Trás-os-Montes 1,4 12,370 75,6 

Fonte: Anuário Estatístico da Região Norte (INE, 2014) 
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Ao nível da sub-região Entre Douro e Vouga, os 5 concelhos que a integram foram 
responsáveis por 10,1% da riqueza gerada na região Norte (2,2% do país), oferecendo um 
nível de vida à sua população residente, medido pelo indicador PIB per capita, que 
corresponde a 82,2% do valor médio no país (a estes valores estão implícitos um efectivo 
populacional no Entre Douro e Vouga de 7,5% e 2,6% da região Norte e do país, 
respectivamente). 
 
Especialização sectorial 
Em 2011, na região Norte, o sector primário apresentava um peso diminuto (3,2%), 
comparativamente aos outros dois sectores da actividade económica, estando o sector 
terciário em larga vantagem, com 61,6%. Em relação a 2001, verificou-se uma perda de 
activos primários e, principalmente, secundários, em benefício do sector terciário.  
 
No Entre Douro e Vouga, é mais acentuada a desproporção entre o sector primário e os 
dois restantes sectores, verificando-se, por outro lado, uma distribuição mais equilibrada 
entre o sector secundário e o terciário, estando aquele em predominância nos concelhos 
de Vale de Cambra e Oliveira de Azeméis. 
 
O Quadro IV.50 apresenta a distribuição da população empregada pelos sectores de 
actividade económica nas unidades territoriais em análise. 
 
Em 2001, cerca de 1/3 da população residente empregada no Norte exercia actividade 
num dos ramos da “Indústria”, seguindo-se o “Comércio, alojamento, transporte e 
comunicações” (concentrando perto de 1/4 da população empregada), sendo esta 
distribuição idêntica à que já se tinha observado em 1991, salvo ter-se assistido a um 
acréscimo na proporção deste último sector e a um decréscimo na “Indústria”. 
 

Quadro IV.50 – Distribuição sectorial da população empregada (%) 

Primário Secundário Terciário Unidade territorial 
2001 2011 2001 2011 2001 2011 

Minho-Lima 9,5 4,5 40,7 34,2 49,8 61,3 
Cávado 4,0 2,6 49,8 39,1 46,2 58,2 
Ave 2,0 1,4 63,4 49,9 34,6 48,8 
Grande Porto 1,7 1,4 35,2 23,9 63,1 74,8 
Tâmega 5,0 3,4 58,9 48,5 36,1 48,1 
Entre Douro e Vouga 2,6 1,5 60,9 49,2 36,5 49,2 

Arouca 11,7 7,2 51,0 45,1 37,3 47,7 
Santa Maria da Feira 1,3 0,9 62,0 46,2 36,6 52,9 
Oliveira de Azeméis 2,0 1,3 64,7 56,3 33,3 42,4 
São João da Madeira 0,5 0,3 53,6 45,0 45,9 54,7 

Vale de Cambra 5,8 2,2 58,2 53,3 36,0 44,5 
Douro 20,9 14,6 23,2 19,2 55,9 66,1 
Alto Trás-os-Montes 19,6 12,0 23,1 19,1 57,3 68,9 
NUTS II Norte 4,8 3,2 45,8 35,2 49,5 61,6 
Continente 4,8 3,2 35,5 26,6 59,7 70,2 

Fonte: INE, Recenseamento Geral da População 
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Em 2011, comparativamente a 2001, e acompanhando a tendência verificada a nível 
nacional, observou-se na região Norte o recuo da população empregada na ”Indústria” 
na “Construção” e na “Agricultura, Silvicultura, Caça e Pesca”. Por sua vez, os ramos 
de actividade económica que registaram em 2011 as taxas de desemprego mais elevadas 
na região Norte foram a “Indústria” com 32,4% e o “Comércio, alojamento transportes e 
comunicações” com 29,1%. Comparativamente aos valores observados a nível nacional, 
a região Norte destaca-se por ter uma taxa de desemprego na Indústria 10 pp acima do 
valor total do país. 
 
Em contrapartida, em igual referência temporal, o sector de actividade que mais 
emprego criou na região Norte foi o “Comércio, alojamento transportes e 
comunicações” (27,1%), seguido da “ Indústria” (25,6%) e “Outras actividades de 
Serviços” (25,5%).  
 
No entanto, face à estrutura nacional evidencia-se na região Norte a sobre representação 
das actividades ligadas à Indústria e à Construção. Com efeito, a “Indústria” 
distingue-se como o ramo de especialização económica na maioria dos municípios (20) 
das sub-regiões de Entre Douro e Vouga, do Ave e de alguns municípios limítrofes 
pertencentes ao Cávado e ao Tâmega. Em alguns municípios (15) destas últimas 3 sub-
regiões, é a “Construção” o ramo de especialização económica (INE, 2011). 
 
Dinâmica Empresarial  
A sub-região Entre Douro e Vouga continha, em 2011, cerca de 8,0% do número de 
estabelecimentos empresariais da região Norte (cerca de 2,7% do total no continente) e 
empregava cerca de 8,5% do pessoal ao serviço (2,9% a nível do continente). 
 
No Entre Douro e Vouga, os municípios mais significativos do ponto de vista da 
concentração de unidades empresariais e postos de trabalho são Santa Maria da Feira e 
Oliveira de Azeméis. 
 

Quadro IV.51 – Dimensão económica da NUTS III Médio Tejo em 2011 

População Residente Unidades Empresariais Pessoal ao serviço Unidade Territorial 
N.º % N.º % N.º % 

Arouca 22 359 8,1 2 104 7,3 6 327 6,1 
Oliveira de Azeméis 139 312 50,7 6 956 24,2 26 705 25,7 
Santa Maria da Feira 68 611 25,0 14 537 50,6 48 948 47,1 
São João da Madeira 21 713 7,9 2 974 10,3 13 682 13,2 
Vale de Cambra 22 864 8,3 2 177 7,6 8 255 7,9 
Entre Douro e Vouga 274 859 100,0 28 748 100,0 103 917 100,0 
Norte 3 689 609 - 360 482 - 1 225 029 - 

Fonte: Recenseamento Geral da População e Anuário Estatístico da Região Norte (INE, 2012) 
 
Relativamente à dimensão das empresas, no Entre Douro e Minho, o número de unidades 
empresariais com mais de 250 pessoas ao serviço, em 2011, era de 0,1%, valor 
praticamente idêntico ao da região Norte. A nível infra-regional, os municípios com maior 
número de empresas empregando mais de 10 trabalhadores são Oliveira de Azeméis e São 
João da Madeira. 
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12.3.2 Caracterização local 

O concelho de Santa Maria da Feira tem seguido a trajectória de especialização nas 
actividades terciárias, em consonância com o padrão de evolução da população activa 
verificado de forma generalizada em todo o país, sensivelmente desde a década de 
sessenta do sec. XX, ou seja, de perda de activos no sector primário e reforço 
significativo dos restantes sectores, em particular do terciário. 
 
Em 2011, a distribuição da população empregada por sectores de actividade económica 
no concelho de Santa Maria da Feira indicava uma afectação de 0,9% ao sector 
primário, 46,2% ao sector secundário e 52,9% ao sector terciário. Na Figura IV.46 pode 
observar-se a evolução da especialização sectorial da população empregada em Santa 
Maria da Feira entre 2001 e 2011. 
 

Figura IV.46 – Evolução da repartição da população empregada pelos 
sectores de actividade 2001 – 2011 em Santa Maria da Feira (concelho) 

 
 
 
 
 

Fonte: INE, Recenseamento Geral da População  
 
 
 
 
 
 
 
 
A situação ao nível das freguesias do concelho está indicada no Quadro IV.52, 
observando-se que, na generalidade, o padrão concelhio é mimetizado no nível 
territorial inferior. 
 
Santa Maria da Feira é o município com maior peso empresarial na NUTS III Entre 
Douro e Vouga, representando cerca de 50% do número total de empresas com sede 
nesta sub-região. 
 
Segundo o Anuário Estatístico da Região Norte (INE, 2012), em 2011 estavam sedeadas 
no concelho de Santa Maria da Feira 14 537 empresas. Destas, cerca de 94,8% eram 
microempresas e 5,1% pequenas e médias empresas. O pessoal ao serviço, em média, 
era de 3,4 pessoas e a facturação, por empresa, de 259,8 milhares de euros (na 
NUTS III Entre Douro e Vouga, no mesmo ano, cerca de 94,3% das empresas eram 
microempresas e 5,6% pequenas e médias empresas. O pessoal ao serviço era de 
3,6 pessoas e o volume de negócios por empresa de 272,8 milhares de euros). 
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Quadro IV.52 – Distribuição da população empregada pelos sectores de 
actividade nas freguesias do concelho de Santa Maria da Feira 

Unidade territorial Primário Secundário Terciário 
Argoncilhe 0,8 43,0 56,2 
Arrifana 0,3 50,6 49,1 
Canedo 1,4 51,4 47,2 
Escapães 0,7 46,2 53,1 
Espargo 0,6 35,4 64,0 
Feira 0,5 27,9 71,5 
Fiães 1,2 45,9 52,9 
Fornos 0,6 47,2 52,2 
Gião 1,1 47,5 51,4 
Guisande 2,6 50,0 47,4 
Lobão 1,1 46,5 52,4 
Louredo 2,3 51,1 46,6 
Lourosa 0,8 51,6 47,6 
Milheirós de Poiares 0,7 54,2 45,0 
Mosteiró 0,6 49,1 50,3 
Mozelos 0,5 50,8 48,7 
Nogueira da Regedoura 0,4 44,9 54,7 
São Paio de Oleiros 1,3 46,1 52,6 
Paços de Brandão 0,6 46,9 52,5 
Pigeiros 1,0 62,9 36,1 
Rio Meão 0,9 52,2 46,9 
Romariz 1,4 60,4 38,2 
Sanfins 0,2 45,2 54,5 
Sanguedo 0,5 44,5 54,9 
Santa Maria de Lamas 0,6 56,0 43,4 
São João de Ver 1,1 41,2 57,8 
Caldas de São Jorge 0,8 48,6 50,6 
Souto 0,7 47,8 51,5 
Travanca 0,4 40,9 58,6 
Vale 4,4 57,0 38,5 
Vila Maior 1,7 46,5 51,7 

Fonte: INE, Recenseamento geral da população  
 
O Quadro IV.53 apresenta a distribuição das empresas sedeadas em Santa Maria da 
Feira, em 2011, por sector de actividade (segundo a CAE Rev. 3), bem como o pessoal 
ao serviço e volume de negócios. 
 
A actividade empresarial no concelho é dominada, em número de empresas, pelo sector 
terciário, destacando-se o “comércio por grosso e a retalho, reparação de veículos”, com 
27% do total das empresas e “actividades administrativas e dos serviços de apoio”, com 
11,6% do total. 
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Quadro IV.53 – Empresas sedeadas em Santa Maria da Feira, em 2011 

Sectores de Actividade (segundo as secções da CAE – Rev. 3) Nº 
Empresas Pessoal 

Volume de negócios 
(milhares de Euros) 

A – Agricultura, produção animal, caça, floresta e pesca 128 252  12 871 
B – Indústrias extractivas 1 ... ... 
C – Industrias transformadoras 2118 21 075 1 860 294 
D – Electricidade, gás, vapor, água quente e fria e ar frio 3 ... ... 
E – Capt./trat./distribuição água; saneamento, gestão de resíduos e despoluição 16 181  65 890 
F – Construção 1512  5 061  250 901 
G – Comércio por grosso e a retalho; reparação de veículos auto e motociclos 3921  9 346 1 210 863 
H – Transportes e armazenagem 183   794  45 823 
I – Alojamento, restauração e similares 855  1 782  49 650 
J – Actividades de informação e de comunicação 91   263  13 914 
K – Actividades financeiras e de seguros - - - 
L – Actividades imobiliárias 361   724  48 448 
M – Actividades de consultoria, científicas, técnicas e similares 1077  1 784  40 205 
N – Actividades administrativas e dos serviços de apoio 1683  2 664  42 241 
O – Administração Pública e Defesa; Segurança Social obrigatória - - - 
P – Educação 812   990  10 559 
Q – Actividades de saúde humana e apoio social 873  2 865  105 430 
R – Actividades artísticas, de espectáculos, desportivas e recreativas 234   257  2 171 
S – Outras actividades de serviços 669   902  11 246 
T – Actividades das famílias empregadoras de pessoal doméstico  - - - 
U – Actividades dos organismos internacionais e outras inst. extraterritoriais  - - - 
Total 14 537 48 948 3 777 162 
Fonte: Anuário Estatístico da Região Norte, 2012 

 
Analisando com mais detalhe cada um dos sectores de actividade económica, podem 
extrair-se as conclusões expressas nos parágrafos seguintes.  
 

 Sector primário 

O sector primário tem um peso muito reduzido nas actividades empresariais do 
concelho de Santa Maria da Feira: representa 0,9% do número total de empresas, 
emprega um número reduzido de pessoas e movimenta baixos volumes de negócios. 
 

 Sector secundário 
O número de empresas do sector da indústria transformadora em Santa Maria da 
Feira tem diminuído nos últimos anos, reflexo do processo de desindustrialização 
que se observa na Grande Área Metropolitana do Porto e, de uma maneira geral, em 
todo o país (Figura IV.47). 
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Figura IV.47 – Evolução da indústria transformadora no concelho de Santa Maria da Feira 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: INE, Anuário Estatístico da Região Norte 
 
Em 2011, o número de unidades sedeadas no concelho representou cerca de 14,6% 
do universo empresarial feirense, distribuindo-se de acordo com o perfil representado 
na Figura IV.48. 
 

Figura IV.48 – Empresas das indústrias transformadoras sedeadas no concelho de 
Santa Maria da Feira, segundo a CAE-Rev.3, 2011 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: INE, Anuário Estatístico da Região Norte, 2012 
 
Assim, em número de empresas, regista-se um claro predomínio dos seguintes ramos 
de actividade: 
 

• Indústrias da madeira e da cortiça; 
• Indústrias do vestuário, têxteis e couro; 
• Indústria metalúrgica e fabricação de produtos metálicos. 
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Com efeito, os ramos da indústria da madeira e da cortiça e da indústria do couro e 
dos produtos do couro (calçado) têm uma expressão significativa na economia do 
município. De acordo com o PDM (2015), a actividade industrial associada à 
transformação da cortiça tem, face aos outros subsectores referidos, um peso 
económico muito importante para o concelho e mantém uma dinâmica acentuada de 
desenvolvimento, evidenciando características de resiliência numa situação de crise 
financeira global e conjuntura económica desfavorável.  
 
De acordo com a mesma fonte, as freguesias com maior número de empresas a 
laborar neste subsector, superior a 40, são Santa Maria de Lamas, Mozelos, S. João 
de Vêr e Lourosa, constituindo-se esta área como o maior cluster mundial da 
transformação da cortiça. 
 
A indústria do couro (calçado) constitui o segundo grande ramo de actividade 
económica em Santa Maria da Feira, estando as empresas concentradas nas 
freguesias de Milheirós de Poiares, Escapães, Fiães, Romariz, S. Miguel do Souto e 
Arrifana (PDM, 2015). 
 
Em termos globais, as empresas da indústria transformadora empregavam, em 2011, 
um pouco mais de 21 000 pessoas (cerca de 43% do total no concelho), sendo o ramo 
mais empregador e que maior volume de negócios gerou nesse período (50% do total 
concelhio). 
 
A distribuição espacial da indústria caracteriza-se pela concentração de 
estabelecimentos nos sectores Noroeste, ao longo do eixo Fiães, Lourosa, Santa 
Maria de Lamas, Paços de Brandão, Rio Meão, S. João de Ver, S. Paio de Oleiros, 
Mozelos, Sanguedo e Argoncilhe, e Sul, no eixo Espargo, S. Maria da Feira, S. João 
de Vêr, Escapães, Arrifana e Mosteirô.  Destacam-se, ainda, a zona industrial de Vila 
Maior/Canedo, a Nordeste, e a zona industrial de Souto, no Sul do concelho. 
 
A construção civil é, também, uma actividade empregadora a relevar. Em 2011 existiam 
1512 empresas (10,4% do total no concelho), que empregavam 5061 pessoas (10,4% do 
total no concelho) e geraram um volume de negócios de 250 901€ (6,6%). 
 
As actividades de Água, Saneamento e Gestão de Resíduos e de Electricidade, Gás e 
Vapor têm uma expressão significativamente menor no quadro empresarial feirense. 
 

 Sector Terciário 

No sector terciário predomina o comércio, por grosso e a retalho, os serviços 
(administrativos, financeiros, educativos, recreativos e culturais) e as actividades de 
restauração. 
 
Com efeito, o comércio tem um peso significativo na actividade económica do 
concelho: representa o ramo que maior número de empresas detém (27% do total), 
sendo o 2.º maior em termos de volume de negócios gerado (32,1% do total) e em 
termos de emprego (19,1%), depois da indústria transformadora. 
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O conjunto das empresas relacionadas com os serviços (Saúde e Acção Social, 
Educação, Transportes e Armazenagem, Comunicações, Actividades Imobiliárias, 
Alugueres e Serviços prestados às empresas, Outras actividades de serviços colectivos, 
sociais e pessoais e Bancos) representa 7,3% do volume de negócios gerado no 
município e 21,4% do pessoal ao serviço nas empresas (INE, 2012). 
 
As actividades de alojamento e restauração têm expressão relativa na actividade 
económica em Santa Maria da Feira, representando 5,9% das empresas sedeadas no 
concelho, 3,6% do pessoal ao serviço e 1,3% do volume de negócios produzido neste 
território (INE, 2012). Os dados relativos aos estabelecimentos de alojamento turístico 
mostram que as empresas deste ramo pertencem, maioritariamente, ao grupo 
“restaurantes e estabelecimentos de bebidas” (cafés e pastelarias, essencialmente). Com 
efeito, em 2011, o município de Santa Maria da Feira oferecia uma capacidade de 
alojamento por 1000 habitantes de 2,9, um número de hóspedes por habitante de 0,2 e 
um proveito de aposento por capacidade de alojamento de 2,2 milhares de euros. 
 

12.4 Povoamento e Distribuição Espacial da População 

O povoamento no concelho de Santa Maria da Feira é do tipo disperso, espraiando-se 
em mancha por todo o território, observando-se, no entanto, áreas onde o edificado se 
adensa um pouco mais, como são exemplo as freguesias localizadas a Oeste, com 
densidades populacionais elevadas, superiores a 4000 hab./km2. A Este, predominam 
áreas urbanas de baixa densidade, até 1000 hab/km2, associadas a povoamentos com 
características rurais, com uma vivência muito relacionada com os espaços agrícolas e 
florestais. 
 
De acordo com o PDM (2015), “...regista-se uma grande zona urbana, praticamente 
contínua, na zona Noroeste do concelho, aglutinando as freguesias a Norte do eixo Fiães – 
Paços de Brandão, que se alonga a sul, fundamentalmente, ao longo da EN1, confrontando 
com outra grande zona urbana que se estende de Arrifana até Santa Maria da Feira. Entre 
estas duas grandes zonas verifica-se a existência de dois aglomerados urbanos, com menor 
dimensão que os anteriores, nas freguesia de S. João de Vêr e Rio Meão. A Sudoeste de 
Santa Maria da Feira, os aglomerados urbanos assumem uma forma tendencialmente 
alongada, adjacente às principais infra-estruturas rodoviárias, dispondo-se no território com 
uma orientação Nascente – Poente. Verifica-se, uma vez mais, uma grande diferença entre 
os sectores Nascente e Poente do concelho. A Nascente verifica-se o predomínio de 
aglomerados urbanos tendencialmente alongados ao longo das infra-estruturas rodoviárias, 
com pequenas oscilações, em termos de forma, alargando apenas em determinadas zonas 
das freguesias. Na zona Norte do sector Nascente do concelho, correspondente a um eixo 
urbano que se estende de Lobão a Canedo, verifica-se que os aglomerados urbanos, apesar 
de alongados, são substancialmente mais representativos e promovem a concentração 
urbana”. 
 

12.5 Equipamentos Colectivos 

No concelho de Santa Maria da Feira, as funções centrais encontram-se polarizadas na 
cidade da Feira, que dispõe de infra-estruturas administrativas, económicas, de 
protecção civil e segurança, educacionais e de saúde, bem como infra-estruturas 
desportivas, culturais e artísticas. 
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Na área restante do concelho, destacam-se os eixos Norte-Noroeste (Paços de Brandão – 
Lourosa - Fiães) e Sul-Sudoeste (eixo Espargo – Arrifana), onde se pode encontrar um 
maior número e diversidade de equipamentos. 
 
Relativamente aos equipamentos de saúde, o concelho de Santa Maria da Feira está 
integrado no Agrupamento de Centros de Saúde Entre Douro e Vouga I (ACES 
Feira/Arouca), que abrange também o concelho de Arouca. O concelho de Santa Maria da 
Feira é atendido por 7 unidades de cuidados de saúde personalizados, 8 unidades de saúde 
familiar, 1 unidade de saúde pública (Santa Maria da Feira), 1 Centro de Diagnóstico 
Pneumológico (CDP) de Santa Maria de Lamas e 1 Núcleo de Atendimento de Paralisia 
Cerebral (NAPC) de Paços de Brandão. 
 
O concelho é também atendido por 1 hospital público (São Sebastião, integrado no 
central hospitalar de Entre Douro e Vouga), também localizado na cidade de Santa 
Maria da Feira. 
 
Os indicadores de saúde, relativos a 2011, registam uma relação de 2,0 médicos, 
5,7 enfermeiros, 0,2 farmácias e 2,2 camas em centros de saúde por 1000 habitantes, 
enquanto na NUTS III Entre Douro e Vouga a proporção é de 1,9 médicos, 4,8 enfermeiros, 
0,2 farmácias e 1,4 camas em centros de saúde por 1 000 habitantes (na NUTS II Norte a 
proporção é de 3,9 médicos, 6,1 enfermeiros, 0,2 farmácias e 2,9 camas em centros de 
saúde por 1000 habitantes e no Continente de 4,1 médicos, 6,0 enfermeiros, 0,3 farmácias e 
3,2 camas em centro de saúde por 1 000 habitantes). 
 
A nível escolar, estão inventariados 337 estabelecimentos, que no seu conjunto cobrem 
os diversos graus de ensino (pré-escolar a superior), dos quais 110 de educação pré-
escolar, 97 do ensino básico e 7 do ensino secundário (INE, 2012).  
 
A nível de ensino superior, estão referenciadas 2 instituições de natureza privada, o 
ISVOUGA – Instituto Superior de Entre Douro e Vouga, que se localiza na cidade da 
Feira e ministra cursos superiores nas áreas das Ciências Empresariais, Ciências da 
Comunicação e Tecnologias, e o ISPAB – Instituto Superior de Paços de Brandão, que 
se localiza na freguesia de Paços de Brandão e desenvolve a sua actividade nos 
domínios das ciências da gestão e da administração, da comunicação e das engenharias 
e tecnologias.  
 
Referencia-se, ainda, o Instituto de Desenvolvimento e Inovação Tecnológica (IDIT), 
que desenvolve actividade nas áreas tecnológicas de processamento de materiais por 
laser, produção mecânica em plataforma CIM, Vibrações e Acústica Industrial, 
Ambiente e Poluição, Planeamento e Controlo da Produção Industrial e Automação e 
Robótica. 
 
A nível cultural e lazer, destacam-se as seguintes equipamentos: 
 

− Museu do Papel das Terras de Santa Maria, situado em Paços de Brandão; 
− Quinta do Engenho Novo, exemplar da arqueologia industrial papeleira, onde se 

implantou a primeira fábrica de papel fundada em Paços de Brandão (dispõe de 
um espaço verde, com uma área de 18 ha, com função recreativa); 
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− O Convento dos Lóios, conjunto arquitectónico composto pela Igreja Matriz de 
Santa Maria da Feira e Convento dos Lóios; 

− O Museu de Lamas, também conhecido por Museu da Cortiça, localiza-se na vila 
de Santa Maria de Lamas; 

− Parque Urbano do Rossio, encosta das Guimbras e vale do Cáster; 
− Castelo de Santa Maria da Feira; 
− Cineteatro António Lamoso; 
− Biblioteca Municipal. 

 
Relativamente aos equipamentos desportivos, Santa Maria da Feira conta com um total 
de 245 instalações desportivas, das quais 69 (28%) são cobertas e 176 (72%) são 
descobertas, ocupando uma área desportiva útil total de 430,742 m2. O rácio área 
desportiva útil por habitante no concelho de Santa Maria da Feira tem um índice de 2,72 
m2/hab, considerado razoável e superior ao índice nacional de 2,38 m2/hab, de acordo 
com o respectivo PDM (2015). 
 

12.6 Infra-estruturas 

12.6.1 Indicadores gerais 

No concelho de Santa Maria da Feira, segundo dados do Recenseamento Geral da 
População de 2001, cerca de 97,3% dos residentes dispõem de electricidade, 96,7% 
dispõem de água canalizada (26,4% proveniente da rede pública e 69,3% proveniente de 
rede particular) e 90,0% de sistema de esgotos (13,6% rede pública de esgotos, 75,6% 
sistema particular de esgotos e 1,1% outros sistemas). 
 
Estes níveis de atendimento são praticamente equivalentes aos da NUTS II Norte, onde 
cerca de 99,1% dispõem de electricidade, 98,3% dispõem de água canalizada (86,5% 
proveniente da rede pública e 13,5% proveniente de rede particular) e 95,3% são 
servidos por rede de esgotos (42,8% rede pública de esgotos, 48,1% sistema particular 
de esgotos e 2,7% outros sistemas).  
 
Em relação à população servida por estações de tratamento de águas residuais (ETAR), 
segundo o Anuário Estatístico da Região Norte (INE, 2012), em 2009 o nível de 
atendimento no concelho de Santa Maria da Feira era de 20,0% dos residentes, enquanto 
na NUTS III Entre Douro e Vouga era de 31,0% (na NUTS II Norte era de 65% e no 
Continente de 74%). 
 
Entretanto, segundo dados da empresa concessionária do abastecimento de água (em 
baixa) e da drenagem e tratamento de águas residuais do concelho de Santa Maria da 
Feira, a Indáqua Feira, com os investimentos previstos o nível de atendimento da 
população deverá atingir os 90%. 
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12.6.2 Gás natural 

Ao nível da distribuição da rede de gás natural (concessionada à empresa Lusitânia 
Gás, S.A.), de acordo com o PDM (2015), a cobertura de gás natural do concelho 
rondará os 60%, devendo este valor crescer, substancialmente num futuro muito 
próximo, após conclusão das empreitadas presentemente em curso. 
 
A mesma fonte refere que a rede abarca as freguesias do “corredor corticeiro do norte” 
(Nogueira da Regedoura, Mozelos, Oleiros, Rio Meão, Paços de Brandão, Santa Maria 
da Lamas, Lourosa, Fiães, Argoncilhe), a freguesia de Santa Maria da Feira e, também, 
as freguesias de Arrifana, Caldas de S. Jorge, Escapães, S. João de Ver (parte) e 
Sanfins. 
 

12.6.3 Abastecimento de água 

O abastecimento de água ao concelho de Santa Maria da Feira é realizado em alta pela 
empresa Águas do Douro e Paiva, através do sistema Multimunicipal de Abastecimento 
de Água da Área Sul do Grande Porto, gerido por esta empresa. 
 
Este sistema tem origem nas captações no rio Douro, na albufeira de Crestuma-Lever. A 
água tratada na ETA de Lever é aduzida aos reservatórios localizados no concelho de 
Santa Maria da Feira, onde se inicia o sistema em baixa, gerido pela empresa 
concessionária Indáqua Feira, S.A., desde Dezembro de 1999 (Figura IV.49). 

 
 

Figura IV.49 – Infra-estruturas de abastecimento de água na área do projecto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: www.indaqua.pt (extraído em Março 2016) 
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12.6.4 Águas residuais 

O sistema de saneamento (em baixa) do concelho de Santa Maria da Feira é gerido pela 
empresa concessionária Indáqua Feira, a qual é também responsável pela exploração das 
ETAR da Bacia do Douro. O saneamento em Santa Maria da Feira está estruturado em 
mais três bacias de drenagem (ver Figura IV.50), a bacia do Antuã, a Bacia da Laje e do 
Cáster e a Bacia de Rio Maior, onde se localiza a Papeleira Portuguesa, cujos sistemas 
são explorados pela empresa Águas do Centro Litoral, desde 2000. 
 
A Unidade terminal de tratamento da Bacia de Rio Maior é a ETAR de Espinho, 
dimensionada para uma população equivalente de 194 232 habitantes, podendo tratar 
30 890 m³/dia no ano horizonte de projecto. 
 
Os efluentes tratados na ETAR de Espinho são posteriormente encaminhados para o 
Exutor Submarino de Espinho, através do qual são rejeitados no mar.  

 
Figura IV.50 – Saneamento na área de projecto 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: www.indaqua.pt (extraído em Março 2016) 
 

12.6.5 Resíduos 

 Resíduos Sólidos Urbanos 

O sistema de recolha dos resíduos sólidos urbanos do concelho de Santa Maria da 
Feira é da responsabilidade da Câmara Municipal, cobrindo praticamente a totalidade 
da população do município. 
 
O sistema de recolha selectiva, bem como os tecnossistemas de tratamento de 
resíduos sólidos urbanos estão concessionados à empresa Suldouro S.A., desde 
Março de 1999 (que abrange também o concelho de Vila Nova de Gaia). 
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O sistema de recolha selectiva de resíduos urbanos é constituído por 422 ecopontos, 
30 oleões e dois ecocentros, situados nas vilas de S. Miguel de Souto e de Lobão. As 
fracções separadas são posteriormente recolhidas pela Suldouro e transportadas até 
ao Centro de Triagem, onde são sujeitos a uma segunda selecção, por acção 
mecânica e humana, após o que são encaminhados para reciclagem. 
 
A fracção não valorizável bem como os resíduos urbanos indiferenciados são 
encaminhados para o aterro de Canedo. Aqui a componente orgânica é separada e 
valorizada, com produção de CDR (combustível derivado de resíduo), sendo o biogás 
produzido no aterro e na central de valorização orgânica, aproveitado para a 
produção de energia. 

 
 Resíduos não urbanos 

A gestão e destino final dos resíduos não urbanos (industriais perigosos e não 
perigosos) são da responsabilidade do produtor, podendo este transferir essa 
responsabilidade a terceiros, desde que devidamente licenciados para o efeito. 
 
Na região Norte, existe um número alargado de entidades licenciadas para a recolha 
de resíduos industriais não perigosos, que os encaminham para os sistemas 
integrados de tratamento, valorização e eliminação de resíduos por fileira 
(pilhas/acumuladores, óleos usados, solventes, plásticos, sucata, metais não ferrosos, 
equipamento eléctrico/electrónico, entre outros).  
 
Actualmente, estão licenciados, na zona Norte, três aterros para resíduos industriais 
não perigosos – ValorRib, RIMA e Recivalongo. 
 
Relativamente aos resíduos industriais perigosos, estes são recolhidos por entidades 
devidamente licenciadas, que os encaminham para destino final num dos CIRVER, 
que se localizam no concelho da Chamusca. 
 

12.7 Acessibilidade 

12.7.1 Rede Rodoviária 

O Plano Rodoviário Nacional 2000, aprovado com a publicação do Decreto-
Lei n.º 222/98, de 17 de Julho, que revogou e substituiu o Decreto-Lei n.º 380/85, de 26 
de Setembro, foi submetido à Declaração de Rectificação n.º 19-D/98, de 30 de Outubro 
e alterado por apreciação parlamentar pela Lei n.º 98/99, de 26 de Julho e pelo Decreto-
Lei n.º 182/2003. 

 
A rede rodoviária nacional é constituída pela rede nacional fundamental, pela rede 
nacional complementar e pela rede nacional de auto-estradas, a seguir sumariamente 
caracterizadas: 
 

• Rede nacional fundamental – integra os itinerários principais (IP), que são as vias 
de interesse nacional que asseguram a ligação entre centros urbanos com 
influência supra-distrital e destes com os principais portos, aeroportos e fronteiras; 
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• Rede nacional complementar – é constituída pelos itinerários complementares 
(IC) e pelas estradas nacionais (EN) e assegura a ligação entre a rede nacional 
fundamental e os centros urbanos de influência concelhia ou supra-concelhia, mas 
infra-distrital. Os itinerários complementares estabelecem as ligações regionais de 
maior interesse, bem como às principais vias envolventes e de acesso às áreas 
metropolitanas de Lisboa e Porto; 

• Rede nacional de auto-estradas – é formada pelos elementos da rede rodoviária 
nacional, especificamente projectados e construídos para o tráfego motorizado, 
que não servem as propriedades limítrofes e que reúnem um conjunto de 
características técnicas específicas. 

 
Existe, ainda, uma rede de estradas regionais (ER) e de estradas municipais (EM). 
 
A estrutura viária principal no concelho de Santa Maria da Feira assenta, 
fundamentalmente, nos eixos longitudinais (Norte-Sul) do IC1/A29, IP1/A1, EN1 e 
A32/IC2, que asseguram a ligação entre o Norte e o Sul do país, e nos eixos transversais 
da A41/IC24 e EN223, que asseguram as ligações Este-Oeste e às regiões mais 
interiores. 
 
As comunicações rodoviárias existentes e previstas para o concelho de Santa Maria da 
Feira, segundo o PRN 2000, são as que estão representadas na Figura IV.51, destacando-se 
as que seguidamente se listam. 

 
 Rede Fundamental (Itinerários Principais) 

• IP 1 – Valença – Castro Marim [Valença – Braga – Porto – Aveiro – Coimbra 
– Leiria – Santarém – Lisboa – Montijo – Setúbal – Aljustrel – Faro – 
Castro Marim]. 

 
O IP1, no concelho de Santa Maria da Feira, é composto por lanço da A1. 

 
 Rede Nacional Complementar (Itinerários Complementares) 

• IC 1 – Lisboa – Guia [Valença – Viana do Castelo – Póvoa de Varzim – Porto 
– Espinho – Ovar – Aveiro – Figueira da Foz – Leiria – Caldas da 
Rainha – Torres Vedras – Lisboa – Marateca – Alcácer do Sal – 
Grândola – Ourique – Guia (IC 4)]. 

 
O IC1 no concelho de Santa Maria da Feira é composto por lanço da A29.  
 
• IC2 – Lisboa – Porto Lisboa [Rio Maior – Leiria – Coimbra – São João da 

Madeira – Argoncilhe – Porto]. 
 

O IC2 no concelho de Santa Maria da Feira é composto por lanço da A32. 
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Figura IV.51 – Rede rodoviária na área de análise 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: Estradas de Portugal 
 

• IC24 – Circular Regional Exterior do Porto (CREP) - Perafita (IC 1)-Maia-
Campo-Crestuma-Argoncilhe-Espinho (IC 1). 

 
O IC24 no concelho de Santa Maria da Feira é composto por lanço da A41. 
 

 Rede Nacional Complementar (Estradas Nacionais) e Estradas Regionais 
Neste conjunto identificam-se os seguintes eixos principais: 

• EN1, ER1-14 e EN 109-4, com orientação Norte-Sul; 

• EN223, EN326, EN317, com uma orientação Nascente/Poente. 
 

12.7.2 Rede Ferroviária 

O concelho de Santa Maria da Feira é atravessado pela linha do Vouga, que por sua vez 
liga à Linha do Norte, em Espinho, numa extensão de cerca de 20 km. Na área do 
concelho existem seis estações (Arrifana, Feira, S. João de Ver, Paços de Brandão, Rio 
Meão e S. Paio de Oleiros) e três apeadeiros (Cavaco, Sanfins e Escapães), como se 
pode observar nas Figuras IV.52 e IV.53. 

- Local do Projecto 
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Figura IV.52 – Rede ferroviária na área de análise 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: REFER 
 

Figura IV.53 – Rede ferroviária em Santa Maria da Feira 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: PDM de Santa Maria da Feira, 2015 

Simbologia: 

1 – Linha do Minho 9 – Linha de Guimarães Rede principal 
4 – Ramal de Braga 12 – Linha do Tâmega 
5 – Linha de Leixões 13 – Linha do Corgo Rede complementar 
6 – Linha do Douro 14 – Linha do Tua  
8 – Linha do Norte 16 – Linha do Vouga Rede secundária 

 
– Local do Projecto 
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12.8 Caracterização da Envolvente Restrita da Área de Projecto 

A freguesia de São Paio de Oleiros, onde se situa a Papeleira Portuguesa, é uma das 
21 freguesias em que se divide administrativamente o concelho de Santa Maria da Feira. 
Nesta freguesia verificou-se um acréscimo populacional de 1,65% no último período 
inter-censitário tendo-se registado, em 2011, uma densidade populacional de 
1042 hab./km2. 
 
Nesta divisão do território feirense, a actividade económica da população é 
fundamentalmente associada à indústria, sendo a metalomecânica, o papel e a cortiça os 
principais ramos de actividade. Para além destes, também é de referir a construção civil, 
o comércio e a prestação de serviços, actividades directa ou indirectamente ligadas à 
indústria existente. Refira-se que a actividade no sector do papel tem longa tradição 
nesta freguesia, local onde se instalou a primeira fábrica de papel do concelho de Santa 
Maria da Feira, fundada em 1708, e denominada por Real Fábrica de Nossa Senhora da 
Lapa, hoje conhecida como Engenho Velho. 
 
A nível de equipamentos colectivos, a freguesia conta com os seguintes: 
 
Ensino 
. Escola ensino básico EB1 da Igreja; 
 
Desporto  
. Centro Desportivo e Cultural de são Paio de Oleiros; 
. Escola de Ciclismo Fernando Carvalho; 
. Grupo Desportivo São Paio de Oleiros; 
 
Acção social 
. Creche, jardim-de-infância e ATL do "Movimento de Apoio Social a São Paio de 

Oleiros" (MASSPO); 
. Jardim-de-infância e ATL da "Casa Nossa Senhora do Sameiro"; 
. Lar Condes de S. João de Vêr da Fundação Comendador Joaquim Sá Couto; 
. Unidade de Saúde Familiar Sem Fronteiras de Nogueira da Regedoura e São Paio de 

Oleiros. 
 
Quanto às acessibilidades, o acesso directo à Papeleira Portuguesa faz-se a através da 
ER 1-14. Esta é acedida, quer pelo IC1/A29, quer pelo IP1/A1. Os percursos com 
origem na primeira fazem-se com saída no Nó 5 – Paços de Brandão/Esmoriz da A29, 
que dá acesso directo à ER1-14 (Figura IV.54).  
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Figura IV.54 – Acessos directos à Papeleira Portuguesa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Os percursos a partir da A1 fazem-se a partir da saída n.º 19 – Espinho Este, que 
estabelece ligação com a A41 em direcção a Espinho. Esta por sua vez liga à A29 no 
Nó 4 – Picoto, com saída no Nó 5 desta auto-estrada, já referido. 
 
Outro percurso a considerar para acesso à Papeleira Portuguesa é a partir da EN1, que 
estabelece ligação directa com a ER 1-14 em Picoto. 
 
A ER1-14, na zona em apreço, apresenta faixa de rodagem em pavimento betuminoso, 
com perfil transversal de 1 via por sentido, com 3,5 m, sem separador central, e bermas 
de 0,50 m. 
 

Legenda: 
- Papeleira Portuguesa 

Esmoriz 

ER1-14 

Aveiro 
Lisboa 

Porto Porto 

A29 A1 

EN1 
ER1-14 

A29 A1 
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O povoamento na freguesia e na envolvente directa da Papeleira Portuguesa é do tipo 
disperso, característico do Noroeste português, assentando a edificação na moradia 
unifamiliar à beira da estrada. Pontualmente, esta estrutura é interrompida por 
edificações colectivas, unidades industriais, armazéns ou comércio. Trata-se de uma 
zona onde o tecido mantém em simultâneo características urbanas e rurais, que resultam 
de uma progressiva urbanização de espaços rurais com grande acessibilidade às áreas 
metropolitanas mais importantes. 
 
Na envolvente directa da Papeleira Portuguesa registam-se algumas casas de habitação, 
marginando a ER1-14 (Foto IV.19), bem como pequenos núcleos habitacionais 
pertencentes aos lugares de Lapa de Cima, Lapa de Baixo, Engenho Novo (Foto IV.20) 
e Monte de Baixo (Foto IV.21). 
 

Foto IV.19 – Casas de habitação marginando a ER1-14 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto IV.20 – Habitações do lugar de Engenho Novo 
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Foto IV.21 – Habitações do lugar de Monte de Baixo (ao fundo, o lugar de Lapa de Cima) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

12.9 Evolução da Situação de Referência sem Projecto 

Em caso da não concretização do projecto, ou seja na opção zero, é expectável que o 
desenvolvimento económico e social do concelho de Santa Maria da Feira se mantenha 
ao ritmo actual. 
 

12.10 Síntese 

A Papeleira Portuguesa localiza-se na freguesia de São Paio de Oleiros, concelho de 
Santa Maria da Feira, que se insere na NUTS III Entre Douro e Vouga, esta integrada na 
NUTS II Norte. 
 
O concelho de Santa Maria da Feira, de acordo com os Censos de 2011, registava à data 
139 312 habitantes e uma densidade populacional média de 645,3 hab./km2. Trata-se do 
concelho mais populoso da NUTS III Entre Douro e Vouga, concentrando cerca de 51% 
da população residente nesta região. Neste último período intercensitário verificou-se 
um abrandamento do crescimento demográfico, que se situou em 2,5%. No mesmo 
período, acentuou-se a quebra da proporção de jovens na população total e um aumento 
da população com mais de 65 anos. 
 
Do ponto de vista da actividade económica, em 2011, no concelho de Santa Maria da 
Feira predominava o sector terciário (52,9% dos indivíduos empregados), seguido pelo 
sector secundário (46,2%), enquanto o sector primário apresentava um dos valores mais 
baixos da NUTS III Entre Douro e Vouga (0,9%). A taxa de actividade, no mesmo ano, 
era de 50,4% e a taxa de desemprego de 14,8%, superiores aos valores registados na 
região. 
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Não obstante a perda de activos do sector secundário em favor do terciário que se tem 
verificado no concelho, principalmente no último período intercensitário, a actividade 
industrial em Santa Maria da Feira continua a representar uma dimensão económica e 
social importantes. Assim, apesar de apenas 15% das empresas sedeadas no concelho 
estarem afectas ao ramo da indústria transformadora, este é o subsector que gera 
maiores volumes de emprego e de negócios, com destaque para a indústria da 
transformação da cortiça e da fabricação de calçado. 
 
No sector terciário, o comércio por grosso e a retalho, as actividades de restauração e os 
serviços assumem uma expressão significativa. 
 
A área de projecto apresenta boa acessibilidade, através dos dois corredores 
longitudinais principais A1/IP1 e A29/IC1 e pelo corredor transversal IC24/A41. 
Localmente o acesso directo à Papeleira Portuguesa faz-se pela ER1-14, que é acedida 
directamente a partir das vias referidas. 
 
 

13. ORDENAMENTO 

13.1 Instrumentos de Gestão Territorial 

A Lei de Bases Gerais da Política Pública de Solos, de Ordenamento do Território e de 
Urbanismo (Lei n.º 31/2014, de 30 de Maio) define globalmente os objectivos e princípios 
desta política e estabelece o conjunto coerente e articulado dos Instrumentos de Gestão 
Territorial (IGT), de âmbito nacional, regional e local, em que ela assenta e que constitui o 
sistema de gestão territorial (SGT). 
 
O regime jurídico estabelecido pelo Decreto-Lei nº 80/2015, de 14 de Maio, precisa e 
aprofunda os conceitos, objectivos e conteúdos dos vários IGT e o respectivo regime de 
coordenação. 
 
Assim, a nível nacional, para além do Programa Nacional da Política de Ordenamento do 
Território (PNPOT), referem-se os Planos Sectoriais com Incidência Territorial (PSIT) e os 
Planos Especiais de Ordenamento do Território (PEOT). 
 
O âmbito regional concretiza-se através dos Planos Regionais de Ordenamento do 
Território (PROT) e o âmbito municipal através dos Planos Intermunicipais de 
Ordenamento do Território (PIOT) e dos Planos Municipais de Ordenamento do 
Território (PMOT), compreendendo os Planos Directores Municipais (PDM), os Planos 
de Urbanização (PU) e os Planos de Pormenor (PP). 
 
Pelo exposto, ao concelho de Santa Maria da Feira aplica-se o PNPOT, como o instrumento 
que define as grandes opções estratégicas do modelo de desenvolvimento e coesão do 
território nacional, e, dentro dos PSIT, são aplicáveis o Plano de Gestão das Bacias 
Hidrográficas que integram a Região Hidrográfica 3 – PGBH do Douro, o Plano de Gestão 
das Bacias Hidrográficas que integram a Região Hidrográfica n.º 4 – PGBH do Vouga, o 
Plano Regional de Ordenamento das Florestas da Área Metropolitana do Porto e de Entre 
Douro e Vouga (PROF AMPEDV) e o Plano da Rede Natura 2000.  
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No nível regional, há a considerar o Plano Regional de Ordenamento Territorial do 
Norte – PROTN e no âmbito municipal, refere-se o Plano Director Municipal, na sua 
primeira revisão.  
 
Aplica-se, ainda, à área de intervenção, o Plano Municipal de Defesa da Floresta Contra 
Incêndios de Santa Maria da Feira 2012 – 2016. 
 

13.2 Planos de Nível Nacional 

13.2.1 Planos sectoriais com incidência territorial 

13.2.1.1 Domínio dos recursos hídricos 

O actual quadro legal da gestão da água é composto por um conjunto alargado de diplomas, 
que tiveram origem na Directiva 2000/60/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 23 
de Outubro de 2000, também designada Directiva-Quadro da Água (DQA). 
 
A DQA estabeleceu um quadro de acção de âmbito comunitário para o domínio da 
política da água, que constitui hoje a ferramenta principal para a gestão integrada dos 
recursos hídricos, satisfazendo as necessidades actuais sem comprometer a satisfação 
das necessidades das gerações futuras e evitando o conflito entre desenvolvimento e 
protecção ambiental, e a promoção de medidas articuladas em cada bacia hidrográfica, 
com vista a garantir uma gestão sustentável dos recursos hídricos, protegendo assim as 
águas superficiais interiores, de transição e costeiras e as águas subterrâneas. 
 
A DQA foi transposta para o direito nacional pela Lei n.º 58/2005, de 29 de Dezembro 
(Lei da Água), complementada pelo Decreto-Lei n.º 77/2006, de 30 de Março. 
 
A nova Lei da Água integra conceitos e estratégias inovadoras para a gestão e protecção 
dos recursos hídricos, designadamente, o estado ecológico como medida de avaliação 
do estado das massas de água, a aplicação do princípio de recuperação do custo dos 
serviços hídricos, o princípio do valor social e económico da água e a sua dimensão 
ambiental e, ainda, a promoção da participação pública na gestão da água. 
 
No que concerne à articulação entre o ordenamento e o planeamento dos recursos hídricos, 
o Artigo 17.º da Lei da Água prevê que ”os instrumentos de planeamento das águas 
referidos nos Artigos 23.º a 26.º vinculam a Administração Pública, devendo as medidas 
preconizadas nos instrumentos de gestão territorial, designadamente nos planos especiais 
de ordenamento do território e nos planos municipais de ordenamento do território, ser 
com eles articuladas e compatibilizadas, bem como com as medidas de protecção e 
valorização previstos no Artigo 32.º”. 
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O PGBH do Douro foi publicado pela Resolução do Conselho de Ministros n.º 16-C/2013, 
de 22 de Março. O Plano estabelece os seguintes objectivos estratégicos para a RH3:  
 

• AT1 – Qualidade da Água:  
− Proteger a qualidade das massas de água superficiais (costeiras, estuarinas e 

interiores) e subterrâneas, visando a sua conservação ou melhoria, no sentido 
de estas atingirem o bom estado; 

− Garantir a protecção das origens de água e dos ecossistemas de especial 
interesse, incluindo a manutenção de um regime de caudais ambientais e, em 
particular, de caudais ecológicos.  

• AT2 – Quantidade da Água:  
− Assegurar a quantidade de água para os usos e promover e incentivar o uso 

eficiente do recurso, contribuindo para melhorar a oferta e para gerir a 
procura;  

− Promover as utilizações de água com fins múltiplos e minimizar os conflitos 
de usos.  

• AT3 – Gestão de riscos e valorização do domínio hídrico:  
− Prevenir e minorar riscos naturais e antropogénicos associados a fenómenos 

hidrológicos extremos e as situações de risco de poluição acidental; 
− Preservar o domínio hídrico, assegurando a sua gestão integrada, 

nomeadamente no que diz respeito ao controlo dos fenómenos de erosão 
hídrica e costeira ou à melhoria da qualidade dos ecossistemas; 

− Fomentar o ordenamento dos usos e ocupações do domínio hídrico, 
articulando o planeamento e ordenamento do domínio hídrico com o 
ordenamento do território, promovendo o licenciamento e controlo dos usos do 
domínio hídrico e a valorização económica dos recursos compatíveis com a 
preservação dos meios hídricos.  

• AT4 – Quadro institucional e normativo:  
− Promover a adequação do quadro institucional e normativo, para assegurar o 

planeamento e gestão integrada dos recursos hídricos com uma intervenção 
racional e harmonizada dos diferentes agentes.  

• AT5 – Quadro económico e financeiro:  
− Promover a sustentabilidade económica e financeira, visando a aplicação dos 

princípios do utilizador-pagador e poluidor-pagador, permitindo suportar uma 
política de gestão da procura com base em critérios de racionalidade e 
equidade e assegurando que a gestão do recurso é sustentável em termos 
económicos e financeiros.  

• AT6 – Monitorização, investigação e conhecimento:  
− Aprofundar o conhecimento técnico e científico sobre os recursos hídricos e 

promover a implementação de redes de monitorização de variáveis 
hidrológicas e de qualidade física, química e ecológica da água, 
nomeadamente das substâncias perigosas e prioritárias;  
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− Promover o aumento do conhecimento, do estudo e da investigação aplicada 
aos sistemas hídricos e ecossistemas envolventes, incluindo o 
desenvolvimento de um sistema de informação relativo ao estado e utilizações 
do domínio hídrico.  

• AT7 – Comunicação e governança:  
− Promover a informação e participação do cidadão nas diversas vertentes do 

planeamento e da gestão dos recursos hídricos e assegurar a disponibilização 
de informação ao público e a dinamização da participação nas decisões;  

− Aperfeiçoar a articulação e a cooperação entre a administração central, 
regional e local e também com instituições congéneres de outros Países, em 
particular com o Reino de Espanha.  

 
Foram igualmente definidos para a RH3 outros objectivos no sentido de assegurar 
algumas questões mais específicas associadas a: 
 

• Mitigação dos efeitos de inundações:  
− Elaboração de cartas de zonas inundáveis e de cartas de riscos de inundações;  
− Identificação de obras fluviais necessárias para a redução das áreas inundáveis 

ou da sua frequência de inundação; 
− Elaboração de planos de gestão de riscos de inundações;  
− Completamento dos Planos de Emergência de todas as barragens de Classe I.  

• Mitigação dos efeitos de secas:  
− Construção das infra-estruturas necessárias para eliminar os problemas de 

escassez no abastecimento urbano e industrial em Bragança, em Vila Pouca de 
Aguiar, em Carrazeda de Ansiães e em Vimioso;  

− Realização de um plano de gestão de secas, para vigorar entre 2012 e 2015, 
data em que as infra-estruturas para eliminação das situações de escassez 
deverão ficar prontas, tornando o plano redundante.  

• Assegurar o fornecimento em quantidade suficiente de água de origem 
superficial e subterrânea de boa qualidade (cuja abordagem foi integrada nos 
objectivos estratégicos: AT1 – Garantir a protecção das origens de água e dos 
ecossistemas de especial interesse, incluindo a manutenção de um regime de 
caudais ambientais e, em particular, de caudais ecológicos; AT2 - Assegurar a 
quantidade de água para os usos e promover e incentivar o uso eficiente do 
recurso, contribuindo para melhorar a oferta e para gerir a procura). 

• Aplicação da abordagem combinada (assegurado igualmente no âmbito dos 
objectivos estratégicos AT1 - Proteger a qualidade das massas de água superficiais 
(costeiras, estuarinas e interiores) e subterrâneas, visando a sua conservação ou 
melhoria, no sentido de estas atingirem o bom estado e; Garantir a protecção das 
origens de água e dos ecossistemas de especial interesse, incluindo a manutenção de 
um regime de caudais ambientais e, em particular, de caudais ecológicos). 
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• Cumprimento de acordos internacionais:  
− Proteger as águas marinhas, incluindo as territoriais e assegurar o 

cumprimento dos objectivos dos acordos incluindo os que se destinam à 
prevenção e eliminação da poluição no ambiente marinho (nomeadamente a 
estratégia da Convenção para a Protecção do Meio Marinho do Atlântico 
Nordeste (OSPAR);  

− Convenção sobre Cooperação para a Protecção e o Aproveitamento 
Sustentável das Águas das Bacias Hidrográficas Luso-Espanholas (Convenção 
de Albufeira). 

 
No presente documento não se irão desenvolver os objetivos traçados para o PGBH do 
Vouga, apesar de se aplicar ao concelho de Santa Maria da Feira, dado que a área do 
projecto em análise não se integra no território abrangido por este Plano. 
 

13.2.1.2 Domínio Florestal 

Os Planos Regionais de Ordenamento Florestal (PROF) são instrumentos sectoriais de 
gestão territorial que estabelecem as normas de intervenção sobre a ocupação e a utilização 
dos espaços florestais, encontrando-se previstos na Lei de Bases da Política Florestal (Lei 
n.º 33/96, de 17 de Agosto) e regulados pelo Decreto-Lei n.º 204/99, de 9 de Junho. 
O Plano Regional de Ordenamento das Florestas da Área Metropolitana do Porto e de 
Entre Douro e Vouga foi aprovado pelo Decreto Regulamentar n.º 42/2007, de 10 de 
Abril, e publicado no Diário da República n.º 70, Iª Série. Abrange os municípios de 
Arouca, Espinho, Gondomar, Maia, Matosinhos, Oliveira de Azeméis, Porto, Póvoa de 
Varzim, Santa Maria da Feira, São João da Madeira, Vale de Cambra, Valongo, Vila do 
Conde e Vila Nova de Gaia. 
 
Este Plano encontra-se actualmente em revisão, dado que, nos termos da Portaria 
n.º 78/2013, de 19 de Fevereiro, ocorreram e estão em curso factos relevantes que 
determinam a necessidade de iniciar tal procedimento, designadamente, a existência de 
nova informação actualizada relativa à ocupação florestal do território, o aparecimento e 
expansão de pragas e doenças, a consolidação de estratégias para o mercado da biomassa 
para energia, entre os principais. Simultaneamente procedeu-se à suspensão parcial do 
artigo 39.º e artigos 41.º a 45.º do regulamento anexo ao Decreto Regulamentar n.º 42/2007, 
de 10 de Abril, que aprova o PROF AMPEDV. 
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Fonte: PROF AMPEDV 
 
Na sequência da publicação do Despacho n.º 782/2014, de 17 de Janeiro, no quadro do 
processo de revisão referido, a área territorial de abrangência do PROF AMPEDV foi 
agregada à área territorial dos actuais PROF do Alto Minho, do Baixo Minho e do 
Tâmega, constituindo a região Entre Douro e Minho.  
 
De acordo com PROF ainda em vigor, a área do projecto insere-se na sub-região 
homogénea “Baixo Douro”. Na área do concelho de Santa Maria da Feira inserida nesta 
sub-região não se assinala qualquer zona sensível. 
 
Este Plano destaca as funcionalidades desta sub-região homogénea da forma seguinte: 
 
1ª) Produção – Sub-região com elevado potencial de produção lenhosa, com grande 

possibilidade de reforço da representatividade de espécies florestais produtoras de 
madeiras nobres; 

2ª) Recreio e enquadramento estético da paisagem – reflecte a importância dos espaços 
florestais como parte integrante do mosaico agro-florestal e como espaço de recreio 
e lazer das populações; 

Legenda: 
Limites Administrativos 

Região PROF 
Sub-regiões Homogéneas 
Sede de Concelho 

Hidrografia 
Principais Rios e seus Afluentes 

Zonas Florestais Relevantes 
 Floresta Modelo 

Perímetro Florestal 

Zonas Sensíveis 
Áreas Críticas do ponto de vista da defesa da floresta conta incêndios 
Corredores Ecológicos 
Sítios da Lista Nacional (Directiva Habitats) 
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3ª) Protecção – Os espaços florestais, nomeadamente os integrados em corredores 
ecológicos, nas cumeadas dos montes, nos corredores ripícolas e ao longo da costa 
litoral, desempenham um importante papel na preservação e protecção dos solos da 
região. 

 
São preconizados, para esta sub-região, entre os principais, os seguintes objectivos 
específicos: 
 

− Compartimentar as áreas arborizadas contínuas e/ou monoespecíficas através do 
aproveitamento da regeneração natural de espécies autóctones menos susceptíveis 
aos incêndios ou ainda pela intercalação de áreas agrícolas ou de pastagens;  

− Diversificar a arborização, recorrendo a espécies ecologicamente bem adaptadas e 
que garantam áreas de baixo nível de combustível acumulado;  

− Fomentar a plantação de árvores de não rápido crescimento nos solos de melhor 
aptidão florestal, tendo em vista não só a produção de lenho de qualidade, bem 
como a adaptação deste espaço florestal peri-urbano às necessidades sociais da 
população residente;  

− Aumentar a superfície florestal arborizada com espécies produtoras de madeira 
nobre;  

− Reconverter as áreas agrícolas abandonadas;  

− Requalificar e proteger as faixas ribeirinhas e marítimas;  

− Proteger e aumentar as áreas de quercíneas e controlar o avanço das invasoras 
lenhosas;  

− Estabilizar e ordenar a organização territorial, evitando a disseminação descontrolada 
das áreas urbanas. 

 
13.2.1.2 Domínio da conservação da natureza 

Neste domínio, identifica-se o Plano Sectorial da Rede Natura 2000 (PSRN2000), o 
qual constitui um instrumento de concretização da política nacional de conservação da 
biodiversidade, visando a salvaguarda e valorização dos Sítios e ZPE do território 
continental, bem como a manutenção nestas áreas das espécies e habitats num estado de 
conservação favorável. 
 
O Plano foi aprovado pela Resolução do Conselho de Ministros n.º 115-A/2008, de 21 de 
Julho, publicada no Diário da República n.º 139, série I, suplemento de 21-07-2008. 
 
O PSRN2000 tem como âmbito territorial as áreas classificadas ao abrigo do Decreto-
Lei n.º 140/99, de 24 de Abril, com a redacção dada pelo Decreto-Lei n.º 49/2005, de 24 
de Fevereiro, no território continental. 
 
No concelho de Santa Maria da Feira não existem áreas classificadas ao abrigo dos 
diplomas referidos, localizando-se as mais próximas a cerca de 19 km e 3 km da 
instalação em apreço, respectivamente os Sítios de Importância Comunitária “Valongo” 
e “Barrinha do Esmoriz” (ver Figura IV.53), como segue: 
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 Valongo 
• Sítio de Importância Comunitária Valongo, no âmbito da Rede Natura 2000, 

aprovado pela Resolução do Conselho de Ministros n.º 142/1997, de 28 de 
Agosto; 

 
 Barrinha do Esmoriz 

• Sítio de Importância Comunitária Barrinha do Esmoriz, no âmbito da Rede Natura 
2000, aprovado pela Resolução do Conselho de Ministros n.º 76/2000, de 5 de 
Julho; 

• Áreas Importantes para as Aves (IBA) - Barrinha de Esmoriz/Lagoa de Paramos 
(código PT036). 

 
Figura IV.54 – Sítios da Rede Natura 2000 na envolvente do projecto em análise 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: ICNF (imagem extraída de www.googleearth.com) 
 

13.2.2 Planos especiais de ordenamento do território 

Os Planos Especiais de Ordenamento do Território compreendem: 
 

− Planos de Ordenamento das Áreas Protegidas – POAP; 
− Planos de Ordenamento das Albufeiras de Águas Públicas – POAAP; 
− Planos de Ordenamento da Orla Costeira – POOC; 
− Planos de Ordenamento dos Parques Arqueológicos – POPA; 
− Planos de Ordenamento dos Estuários. 

Simbologia: 

- SIC Barrinha do Esmoriz 

- SIC Valongo 
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Na área do concelho de Santa Maria da Feira aplica-se o POAAP Crestuma-Lever, 
aprovado pela Resolução do Conselho de Ministros n.º 187/2007, de 21 de Dezembro, 
dado que o sector Nordeste deste concelho confina com albufeira desta infra-estrutura. 
No entanto, a área onde se localiza o projecto em análise não tem relação directa ou 
indirecta com a área de abrangência deste Plano. 
 

13.3 Planos de Nível Regional  

13.3.1 Plano Regional de Ordenamento do Território (PROT) do Norte 

A nível regional, o instrumento de ordenamento do território aplicável é o PROT Norte 
- Plano Regional de Ordenamento do Território do Norte. O Plano aguarda aprovação 
governamental, após finalização da consulta pública em Setembro de 2009. 
 
O PROT-Norte é um instrumento estratégico que estabelece as linhas orientadoras do 
desenvolvimento, organização e gestão dos territórios na Região do Norte. Este 
documento, que enquadra os planos de nível municipal e as áreas sujeitas a planeamento 
especial, assim como as grandes intervenções e os investimentos estruturantes a realizar 
no espaço regional, abrange um total de 86 municípios da NUTS II – Norte, incluindo o 
concelho de Santa Maria da Feira. 
 
O PROT-N tem como objectivos estratégicos os seguintes (AAE do PROT-Norte, IST, 
2009):  
 

a) Consolidação do sistema urbano através do estabelecimento de uma rede urbana 
policêntrica e da promoção dos elementos de excelência e dos vectores de 
qualificação dos meios urbanos, através da identificação e conformidade dos 
instrumentos de ordenamento territorial, de planeamento urbanístico e de 
intervenção operacional; 

b) Desenvolvimento de nós de especialização funcional, de suporte e fomento das 
economias de aglomeração, da intensificação tecnológica e da competitividade da 
base económica e das actividades da Região;  

c) Conformação e concretização dos sistemas/redes fundamentais de conectividade, 
centrada na articulação entre pontos nodais da estrutura territorial da Região e 
destes com o exterior, como elemento fundamental de fomento da 
competitividade, do reforço da mobilidade e da promoção de maior equidade 
territorial; 

d) Ocupação territorial sustentável, que assegure o desenvolvimento de actividades 
com suporte territorial de forma compatível e maximizadora do valor intrínseco 
dos recursos endógenos que lhes servem de suporte;  

e) Conservação e valorização de valores naturais e patrimoniais, no seu valor 
intrínseco (dever de preservação da memória e identidade colectiva), enquanto 
componente de uma dinâmica de desenvolvimento sustentável, e como factor de 
melhoria da qualidade de vida; 
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f) Gestão sustentável dos recursos territoriais, nomeadamente em relação ao 
aproveitamento do potencial hídrico, consideração das especificidades da faixa 
litoral, em termos da necessária compatibilização das suas potencialidades com as 
fragilidades do seu suporte biofísico, da produção energética a partir de fontes 
renováveis, exploração da fileira do turismo, exploração da fileira florestal, 
exploração das fileiras vitivinícola, agro-pecuária e silvo-pastoril, exploração da 
fileira dos recursos geológicos e hidrogeológicos, promoção do aumento da 
eficácia nos consumos energéticos, controlo e gestão das situações de riscos 
naturais e tecnológicos, e atenuação/eliminação dos passivos ambientais.  

 
13.4 Planos de Nível Municipal 

A nível municipal, os instrumentos de ordenamento do território aplicáveis são o Plano 
Director Municipal – PDM e, se existentes, os Planos de Pormenor – PP e os Planos de 
Urbanização – PU. 
 

13.4.1 Plano Director Municipal  

A primeira revisão do Plano Director Municipal de Santa Maria da Feira foi aprovada 
pela Assembleia Municipal em 30 de Abril de 2015, tendo sido publicada em Diário da 
República, n.º 109, 2.ª Série, de 5 de Junho, através do Aviso n.º 6260/2015. 
 
Este diploma revoga o PDM de Santa Maria da Feira, aprovado pela Assembleia 
Municipal em 14 de Maio de 1993, ratificado pela Resolução do Conselho de Ministros 
n.º 56/93, publicada na 1.ª série - B do Diário da República, de 19 de Agosto de 1993. 
 
O actual PDM é constituído pelos seguintes elementos: 
 
a) Planta de Ordenamento, desdobrada em “Planta de Ordenamento   Classificação e 

Qualificação do Solo”, “Planta de Ordenamento   Valores Patrimoniais” e “Planta de 
Ordenamento   Zonamento Acústico”; 

b) Planta de Condicionantes, desdobrada em “Planta de Condicionantes Gerais”, que 
reúne as servidões administrativas e restrições de utilidade pública que impendem 
sobre o território do município, “Cartografia de Risco de Incêndio Florestal - 
Perigosidade das Classes Alta e Muito Alta” e “Áreas Percorridas por Incêndio nos 
últimos 10 anos, a actualizar anualmente”; 

c) Regulamento. 
 
Acompanham o PDM outros elementos de apoio à execução do PDM:  
 
a) Relatório de Caracterização e de Fundamentação das soluções adoptadas; 
b) Relatório de Avaliação Ambiental Estratégica; 
c) Relatório de Participação Pública, participações e sugestões recebidas; 
d) Planta de Enquadramento Regional; 
e) Planta da Situação Existente; 
f) Planta da Estrutura e Hierarquia da Rede Viária; 
g) Planta da Rede de Infra-estruturas; 
h) Planta da Estrutura Ecológica Municipal; 



 

 Estudo de Impacte Ambiental do Projecto de Optimização da Papeleira Portuguesa – Relatório 
IV-201

i) Relatório de Compromissos; 
j) Mapa de Ruído (indicador de ruído diurno-entardecer-noturno-Lden e indicador 

nocturno - Ln); 
k) Planta das Zonas Inundáveis e Ameaçadas pelas Cheias; 
l) Carta Educativa; 
m) Carta da Reserva Ecológica Nacional — REN; 
n) Carta da Reserva Agrícola Nacional — RAN; 
o) Carta do Património; 
p) Participações recebidas em sede de discussão pública e respectivo Relatório de 

Ponderação; 
q) Ficha de Dados Estatísticos; 
r) Plano de Financiamento e Programa de Execução; 
s) Plano Municipal de Defesa da Floresta Contra Incêndios (PMDFCI); 
t) Plano Municipal de Emergência e Protecção Civil (PMEPC). 
 

13.4.2 Outros Planos 

No concelho de Santa Maria da Feira não estão em vigor quaisquer Planos de Pormenor. 
A nível de Planos de Urbanização, listam-se os seguintes: 
 

a) Plano de Urbanização da Área Central de Lourosa, publicado no D.R. 2.ª Série n.º 42 
pelo Aviso n.º 3183/2012, de 28 de Fevereiro; 

b) Plano de Urbanização de Picalhos, publicado no D.R. 1.ª Série n.º 118 pela 
Resolução de Conselho de Ministros n.º 147/2007, de 28 de Setembro. 

 
13.4.4 Reserva Ecológica Nacional  

A Reserva Ecológica Nacional foi publicada através da Portaria n.º 137/2014, de 7 de Julho. 
 

13.4.5 Reserva Agrícola Nacional  

A Reserva Agrícola Nacional não foi objecto de publicação em diploma específico, 
estando integrada no PDM em vigor (Planta de Condicionantes – Condicionantes Gerais 
e Planta n.º 11 dos elementos anexos ao PDM). 
 

13.5 Enquadramento do Projecto nos Instrumentos de Ordenamento Municipal 

De acordo com a Planta de Ordenamento – Classificação e Qualificação do Solo do 
PDM de Santa Maria da Feira, de que se apresenta um extracto na Figura IV.55, o 
perímetro da Papeleira Portuguesa integra-se nas seguintes classes e categorias de 
espaços: 
 

− Solo Urbano, na categoria de Espaço de Actividade Económica Urbanizado; 
− Solo Rural, nas categorias de Espaço Agrícola e Espaço Florestal de Produção; 
− Espaço Comum ao Solo Urbano e Solo Rural, nas categorias de Estrutura 

Ecológica Municipal e Zonas Inundáveis e Ameaçadas pelas Cheias. 
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Figura IV.55 – Planta de Ordenamento 1ª – Classificação e Qualificação do Solo (extracto)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: PDM de Santa Maria da Feira, 2015 
 
No Anexo X do Volume de Anexos incluiu-se a Planta de Ordenamento do PDM em 
vigor fornecida pela Câmara Municipal de Santa Maria da Feira. 
 
No que respeita ao Zonamento Acústico, definido na Planta de Ordenamento-1B, 
verifica-se que os receptores sensíveis na envolvente da Papeleira Portuguesa estão 
classificados como Zona Mista (ver Anexo X do Volume de Anexos). 
 
A Planta de Condicionantes, de que se apresenta um extracto na Figura IV.56, identifica 
as seguintes condicionantes na área da Papeleira Portuguesa: 
 

− Rede Eléctrica; 

− Zona de Servidão de Estradas do Plano Rodoviário Nacional; 

− Reserva Ecológica Nacional; 

− REN – Exclusão por compromissos; 

− Leitos dos Cursos de Água (REN); 

− Zonas Inundáveis e Ameaçadas pelas Cheias. 
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Figura IV.56 – Planta de Condicionantes 2A – Condicionantes Gerais (extracto) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: PDM de Santa Maria da Feira, 2015 
 
No Anexo X do Volume de Anexos incluiu-se a Planta de Condicionantes do PDM em 
vigor fornecida pela Câmara Municipal de Santa Maria da Feira. 
 
Já no que se refere ao risco de incêndio, a Planta de Condicionantes 2B - Cartografia de 
Risco de Incêndio Florestal não assinala este tipo de sensibilidade para o local em 
estudo e respectiva envolvente (ver Anexo X do Volume de Anexos). 
 
Por último, refere-se que nenhum dos PU em vigor se aplica à área onde está instalada a 
Papeleira Portuguesa. 
 

13.6 Síntese  

A matéria objecto dos planos de nível nacional e regional aplicáveis à área onde se 
localiza o projecto em análise encontra-se vertida nos instrumentos de gestão territorial 
de nível municipal, citando-se o PDM – Plano Director Municipal, que se encontra 
plenamente eficaz. 
 
Segundo a Planta de Ordenamento – Qualificação e Classificação do Solo, o perímetro 
da Papeleira Portuguesa abrange as classes de Solo Urbano, na categoria de “Espaço de 
Actividade Económica Urbanizado”, de Solo Rural, nas categorias de “Espaço Rural” e 
“Espaço Florestal de Produção”, e a classe de Espaço Comum ao Solo Urbano e Solo 
Rural, nas categorias de “Estrutura Ecológica Municipal” e “Zonas Inundáveis e 
Ameaçadas pelas Cheias”. 
 
Em termos de condicionantes, o perímetro da instalação implanta-se parcialmente em áreas 
incluídas no regime da REN. 

 



 

 Estudo de Impacte Ambiental do Projecto de Optimização da Papeleira Portuguesa – Relatório 
V-204

Capítulo V – Impactes Ambientais e Medidas de Minimização 
1. IDENTIFICAÇÃO E AVALIAÇÃO DE IMPACTES – ANÁLISE TEMÁTICA 

1.1 Introdução 

Neste capítulo serão analisados, por área temática, os impactes ambientais decorrentes 
das fases de construção e exploração do Projecto de Optimização da Papeleira 
Portuguesa, a desenvolver no interior da instalação industrial existente, localizada na 
freguesia de São Paio de Oleiros, no concelho de Santa Maria da Feira. 

Serão consideradas as seguintes acções indutoras de impactes: 
 

 Fase de construção 

• Estabelecimento do estaleiro; 
• Terraplenagens; 
• Construção de edifícios, infra-estruturas e outros elementos do projecto; 
• Pavimentação; 
• Montagem de equipamento; 
• Movimentação de veículos e pessoas. 

 
 Fase de Exploração 

• Emissões poluentes; 
• Circulação de veículos ligeiros e pesados, de acordo com as previsões de tráfego; 
• Formação de emprego; 
• Investimento, geração de valor acrescentado bruto e exportações. 
 

A análise de impactes é apresentada para cada uma das áreas temáticas caracterizadas 
no Capítulo IV do presente volume, dando-se particular desenvolvimento às que se 
revelaram mais sensíveis e relativamente às quais o projecto introduz alterações mais 
significativas. 

Serão assim identificados e avaliados os impactes: 
 

• No clima; 
• Na geomorfologia e geologia;  
• Nos solos e no uso do solo; 
• Nos recursos hídricos; 
• Na qualidade da água, do ar e do ambiente sonoro; 
• Nos factores ecológicos; 
• Na paisagem; 
• No património; 
• Nos factores sociais e económicos; 
• No ordenamento do território. 
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A previsão da natureza e magnitude dos impactes foi efectuada com recurso a técnicas 
avalizadas e reconhecidamente comprovadas para a situação em estudo. Assim, 
traduziu-se, sempre que exequível, a magnitude dos impactes ambientais de forma 
quantitativa, ou, quando tal não foi possível, qualitativamente, mas de forma tão 
objectiva e detalhada quando possível. 
 
Relativamente à significância dos impactes, optou-se por adoptar uma metodologia 
eminentemente qualitativa, que permitisse evidenciar, de forma clara, o significado dos 
impactes em cada uma das vertentes ambientais em análise. 
 
Assim, no que se refere à importância, os impactes ambientais resultantes do Projecto 
em análise foram classificados em positivos ou negativos, e em inexistentes ou nulos, 
reduzidos, pouco significativos, moderados, importantes e muito importantes. 
 
Os critérios que foram considerados para estabelecer a classificação referida foram os 
seguintes: 
 

• Os impactes negativos sobre a qualidade da água, do ar ou ambiente sonoro serão 
considerados importantes se ocorrer violação de critérios ou normas de qualidade 
legalmente estabelecidos, sendo muito importantes caso essa violação determine um 
considerável afastamento aos padrões estabelecidos ou se a extensão ou importância 
do recurso afectado for significativa; 

• Os impactes negativos sobre os solos serão considerados importantes se forem 
afectadas áreas significativas, ou comprometidas manchas, nomeadamente se 
esses solos possuírem boa aptidão para fins diferentes dos previstos no Projecto, 
devendo ser considerados muito significativos se o Projecto afectar em grande 
extensão áreas inseridas na Reserva Agrícola Nacional; 

• Os impactes negativos sobre a flora e a fauna serão considerados importantes se 
determinarem importantes afectações sobre o equilíbrio dos ecossistemas existentes, 
introduzindo roturas ou alterações nos processos ecológicos, afectando ou destruindo 
em efectivos, diversidade ou estabilidade das populações, espécies animais ou 
vegetais. Os impactes serão considerados muito importantes se a significância dos 
desequilíbrios ou das espécies afectadas for grande, se a extensão das áreas afectadas 
for considerável, ou ainda, se as espécies e/ou habitats afectados estiverem abrangidas 
por estatuto de protecção/classificação; 

• No que se refere à paisagem, embora se trate de um factor ambiental de maior 
subjectividade, é aceite com relativo consenso que devem ser considerados impactes 
negativos importantes aqueles que determinem alterações sobre áreas de reconhecido 
valor cénico ou paisagístico, em função do seu valor intrínseco ou da sua raridade, 
tendo em consideração o grau de intrusão provocado, a extensão da área afectada, o 
número de potenciais observadores envolvidos e a sua capacidade de 
absorção/anulação da alteração, devendo ser considerados muito importantes se os 
referidos parâmetros assumirem uma expressão significativa. 
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• Em relação aos aspectos de ordenamento do território e sócio-económicos, os 
impactes serão considerados importantes (positivos ou negativos consoante o sentido 
das alterações introduzidas), quando interferirem com instrumentos, planos, políticas 
de ordenamento anteriormente estabelecidos, ou com restrições de utilidade pública 
em vigor (REN, RAN), induzirem alterações sobre a forma e os padrões de vida das 
populações afectadas, determinarem modificações no padrão de mobilidade, 
actividade económica e emprego das populações, devendo ser considerados muito 
importantes quando a extensão das regiões afectadas ou das populações envolvidas 
assim o determinar. 

 
Adicionalmente e sempre que necessário, os impactes identificados e analisados serão 
também classificados de acordo com a sua probabilidade de ocorrência ou grau de 
certeza (certos, prováveis ou improváveis), a sua duração (temporários ou permanentes), 
a área de influência (local, regional ou nacional) e a sua reversibilidade (reversíveis ou 
irreversíveis). 
 

1.2 Clima e Microclima 

1.2.1 Acções de projecto com potenciais incidências no descritor em análise 

Em termos regionais, não se prevêem impactes no clima decorrentes da construção e 
exploração de uma instalação do tipo da que se analisa. 
 
A nível do domínio micro-climático, os impactes podem, potencialmente, manifestar-se 
a dois níveis: 
 

• Interferência nos processos de circulação atmosférica; 

• Interferência nos processos de radiação ao nível do solo. 
 
Os potenciais impactes nesta fase relacionam-se com a remoção do coberto vegetal e 
decapagem de solos, e, ainda, com a pavimentação e construção de edifícios. As 
condições de absorção e reflexão da radiação solar alteram-se pela presença de 
superfícies com maior capacidade de absorção de calor (pavimentos e outros corpos de 
menor albedo), determinando um aumento da temperatura do ar e redução da humidade 
local. 
 
Na fase de exploração, as acções sobre o clima resultam integralmente da permanência 
das acções da fase de construção. 
 

1.2.2 Fase de construção 

O projecto em apreço consiste na optimização do processo industrial de modo a ampliar a 
capacidade produtiva, através de substituição de equipamentos já obsoletos e intervenções 
em equipamentos existentes. Para além disso, prevê-se o aumento da cércea dos principais 
edifícios industriais e melhoria do comportamento térmico e acústico da envolvente opaca 
dos mesmos. 
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Em termos de edificado, as intervenções previstas são as seguintes: 
 

– Edifícios da máquina de papel e da preparação de pastas: aumento da cércea de 
8,0 m para 11,7 m e de 7,5 m para 17,30 m, respectivamente, com substituição da 
actual cobertura por outra em painel tipo “sandwich” e revestimento dos 
paramentos verticais por estrutura metálica preenchida também por painéis tipo 
“sandwich”; 

– Edifício de produto acabado transformado: criação de mais um piso por 
encimação do piso existente, com construção de laje alveolar, o qual permitirá 
definir uma nova zona de armazenagem e expedição, com novas zonas de carga à 
cota do arruamento que serve o edifício. Construção de nova cobertura em painel 
tipo “sandwich” e revestimento dos paramentos verticais por estrutura metálica 
preenchida também por painéis tipo “sandwich”. Aumento da cércea de 8,5 m 
para 17,30 m; 

– Construção do sistema de tratamento das águas residuais industriais, no interior do 
edifício existente de armazenagem de matéria-prima. 

 
Nesta conformidade, a implementação do projecto de optimização não implicará 
aumento da área actualmente coberta ou pavimentada, dado que se trata de intervenções 
no edificado/estruturas já existentes, acções estas que não terão efeitos com expressão 
ao nível micro-climático. 
 
Por outro lado, os trabalhos de construção civil, com a consequente contaminação do ar 
por poeiras, provenientes das demolições e movimentações de terras para abertura de 
fundações, e por gases, emitidos pelas máquinas e equipamentos envolvidos não terão 
expressão pela reduzida dimensão das actividades envolvidas. Trata-se de efeitos com 
incidência local, que não afectam factores micro-climáticos, nem são susceptíveis de 
serem acentuados por esses factores. 
 

1.2.3 Fase de exploração 

Nesta fase, há apenas a referir o aumento do input energético resultante do 
funcionamento dos equipamentos da instalação que dissipam calor, após optimização, 
determinando um aumento da temperatura do ar e redução da humidade local. No 
entanto, para além da dimensão desprezável, este efeito será contrabalançado pelas 
extracções de ar, contendo vapor de água, do interior do edifício da máquina de papel, 
resultantes do processo de secagem da folha. 
 
No que respeita aos padrões de drenagem atmosférica local, o projecto em apreço 
constitui uma ampliação, em altura, do edificado existente, de reduzida dimensão, pelo 
que se manterá o actual perfil de ventos ou brisas. 
 
Em face do exposto, pode concluir-se serem inexistentes os impactes, quer no domínio 
macro-climático, quer na vertente micro-climática. 
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1.2.4 Síntese conclusiva 

Nas fases de construção e funcionamento do Projecto de Optimização da Papeleira 
Portuguesa, os impactes no domínio climático e micro-climático são inexistentes. 
 

1.3 Geologia e Geomorfologia 

1.3.1 Acções de projecto e impactes -tipo associados 

Tipicamente, as acções de projecto potencialmente indutoras de impactes na geologia e 
na geomorfologia são, essencialmente, as seguintes: 
 

• Movimentação de terras, incluindo decapagem da camada superficial, com o 
consequente aumento da susceptibilidade do solo à erosão e instabilização; 

• Ocupação do espaço e consequente indisponibilização do recurso geológico; 

• Exploração de áreas de empréstimo para a execução da obra, com destruição 
directa de massa geológica com eventual valor. 

 
1.3.2 Identificação e avaliação de impactes 

Os impactes na geologia e na geomorfologia ocorrem sobretudo na fase de construção 
do Projecto, uma vez que na fase de exploração apenas se mantêm os efeitos 
decorrentes da sua implantação. 
 
A Papeleira Portuguesa localiza-se numa extensa mancha de terrenos pertencentes ao 
complexo xisto-grauváquico, ante-ordovícico, constituído por rochas variadas, em que 
figuram formações granito-migmatíticas, gnaisses, micaxistos, xistos luzentes, entre os 
principais (Xyz). 
 
O Projecto de Optimização não dará origem a movimentações de terras com significado, 
referindo-se apenas as necessárias para reforço das fundações do armazém de produto 
acabado transformado e para instalação do sistema de tratamento de águas residuais, 
estimadas em 152 m3, dos quais cerca de 60% serão conduzidos a depósito no exterior. 
 
Nenhuma das formações onde se estabelecerá o Projecto de Optimização está 
referenciada ou apresenta interesse geológico, paleontológico ou de outra natureza 
qualquer, pelo que a intervenção que se preconiza não irá ocasionar qualquer impacte, 
deste ponto de vista. 
 
Em face das intervenções previstas, também não ocorrerão impactes na vertente 
geomorfológica.  
 

1.3.3 Síntese conclusiva 

O Projecto de Optimização da Papeleira Portuguesa não originará impactes no descritor 
geologia e geomorfologia, quer na fase de construção, quer na fase de exploração. 
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1.4 Tectónica e Sismicidade 

O local de implantação do projecto apresenta sismicidade baixa, estando integrado na 
zona sísmica A do RSA – Regulamento de Segurança e Acções para Estruturas de 
Betão Armado, a de menor sismicidade no país.  
 
As estruturas a construir estão dimensionadas para resistir à acção sísmica do grau 
correspondente à área em que se inserem, de acordo com o RSA, pelo que estão, à 
partida, minimizados os efeitos de uma potencial ocorrência sísmica na área. 
 
Também não se prevê a ocorrência de fenómenos de instabilidade sísmica decorrentes 
do estabelecimento do projecto, dado este não incluir acções indutoras deste tipo de 
fenómenos.  
 

1.5 Solos e Uso do Solo 

1.5.1 Acções de projecto e impactes-tipo associados 

As acções de projecto que tipicamente induzem impactes no descritor em referência 
são: 
 

• Desmatação, decapagem e compactação dos solos; 
• Utilização temporária do solo para instalação dos estaleiros da obra e de depósitos 

de terras sobrantes; 
• Ocupação definitiva do espaço; 
• Contaminação com poluentes. 

 
Como consequência destas acções, pode ocorrer perda integral ou gradual de solo e uma 
diminuição da qualidade deste em consequência de compactação, contaminação ou 
erosão pela alteração dos padrões de drenagem hídrica e eólica. 
 
Na fase de exploração do empreendimento, as acções permanentes relacionadas com as 
alterações hídricas e morfológicas continuam a fazer-se sentir, podendo acrescer a 
ocupação de solos com capacidades de uso mais elevadas, originando o seu 
comprometimento para outras utilizações mais adequadas às suas potencialidades, ou, 
ainda, fenómenos de contaminação com origem em descargas poluentes. 
 

1.5.2 Fase de construção  

Como referido anteriormente, o Projecto de Optimização da Papeleira Portuguesa 
consiste em alterações nos equipamentos produtivos e auxiliares, para eliminação de 
estrangulamentos processuais, e beneficiação da componente edificada, com 
melhoramentos ao nível do isolamento acústico e térmico de coberturas e fachadas, bem 
como o aumento da altura dos edifícios processuais. Está prevista, igualmente, uma 
intervenção no sistema de tratamento de águas residuais industriais, com reforço do 
tratamento primário existente e instalação do tratamento secundário e de lamas. 
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Todas as intervenções previstas irão ser realizadas no interior do perímetro fabril, em 
áreas já pavimentadas ou nos edifícios existentes. Nesta conformidade, não se verificará 
qualquer afectação directa de solos, não ocorrendo, portanto, impactes sobre este 
descritor ambiental na fase de construção do projecto em apreço. 
 

1.5.3 Fase de exploração 

Na fase de exploração, os impactes sobre os solos podem ocorrer na sequência de 
descargas directas no solo, ou, ainda, como resultado de derrames acidentais dos 
produtos manuseados. 
 
Como referido acima, a totalidade do perímetro fabril encontra-se impermeabilizada, 
quer por pavimentos betuminosos, quer por elementos edificados. 
 
Os solos primitivamente ocorrentes no local da instalação, assim como também os solos 
existentes a jusante, na direcção da drenagem superficial e subterrânea, são 
predominantemente cambissolos dístricos com regossolos dístricos em sedimentos 
detríticos não consolidados.  
 
Trata-se de solos jovens, desenvolvidos sobre uma rocha parental moderadamente 
meteorizada, não apresentando teores em argila e matéria orgânica com significado. 
Apresentam susceptibilidade à erosão reduzida a moderada, dependente da declividade 
dos terrenos onde ocorrem, capacidade de troca catiónica elevada e boa drenagem. 
 
Em consequência, os materiais pedológicos ocorrentes a jusante do local de projecto 
apresentam fraca capacidade tamponizante e de retenção de poluentes (excepto para 
microorganismos), pelo que não constituem factor retardador de plumas de 
contaminação com origem em eventuais derrames de substâncias poluentes. 
 
Em condições normais de operação, o projecto não contempla acções indutoras de 
impactes negativos nos solos, ou seja, as águas residuais industriais produzidas na 
instalação serão pré-tratadas na ETAR a ampliar/instalar, que disporá de capacidade 
para acolher os efluentes resultantes do funcionamento da unidade industrial após o 
aumento da capacidade produtiva (veja-se capítulo 3 relativo à descrição do projecto e 
ponto 1.7, seguinte). O efluente final, que respeitará os valores limite de emissão 
aplicáveis à instalação, será descarregado no colector municipal para tratamento 
subsequente na ETAR de Espinho. 
 
Por outro lado, o projecto contempla as necessárias medidas de prevenção relativas ao 
risco de contaminação, designadamente a existência de contentores para deposição 
temporária de resíduos e materiais contaminados, devidamente identificados e a 
existência de bacias de contenção para evitar derrames acidentais.  
 
Assim, apenas em cenário de acidente, com perda de contenção e derrame de produtos 
armazenados na instalação com potencial de contaminação (ver Análise de Risco no 
ponto 2 do presente capítulo), que apresenta reduzida probabilidade de ocorrência, 
poderão ser expectáveis situações de contaminação de solos.  
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No ponto 2 do presente capítulo, detalham-se os aspectos ligados à avaliação do risco da 
instalação, designadamente, descrevem-se os cenários de acidente com maior 
probabilidade de ocorrência, as consequências desses cenários, bem como se determina 
o risco associado e as medidas de minimização aplicáveis. 
 

1.5.4 Síntese conclusiva 

Nas fases de instalação e exploração do Projecto de Optimização os impactes negativos 
nos solos são classificados de nulos a reduzidos. 
 

1.6 Recursos Hídricos  

1.6.1 Acções do projecto com potenciais incidências no descritor em análise 

Tipicamente, as principais acções potencialmente indutoras de impactes nos recursos 
hídricos associadas a projectos desta natureza consistem em: 
 

• Alterações na fisiografia e no regime de escoamento das linhas de água, se 
presentes no local do projecto; 

• Impermeabilização do solo; 

• Extracção de águas subterrâneas e/ou superficiais em excesso relativamente à 
recarga. 

 
Como resultados destas acções, é previsível a ocorrência dos seguintes efeitos 
negativos: 
 
a) Potenciação do risco de erosão ou seu incremento quando esse fenómeno é já 

existente, com o consequente aumento do transporte de sedimentos. Cargas elevadas 
de material sólido provocam a colmatação dos leitos de cheia e obstrução de 
passagens e estrangulamentos naturais ou artificiais das linhas de água, potenciando, 
assim, o risco de cheias; 

b) Redução do tempo de concentração nas bacias de drenagem, fazendo afluir, em 
intervalos de tempo relativamente menores, maiores caudais a pontos determinados 
da rede hidrográfica; 

c) Perturbação dos mecanismos de recarga e descarga de aquíferos, com potenciais 
interferências nas suas disponibilidades hídricas; 

d) Captação de água em excesso relativamente às disponibilidades, com potenciais 
interferências negativas no funcionamento dos sistemas e nos usos a jusante. 

 
1.6.2 Aspectos do projecto a relevar 

O Projecto de Optimização tem como objectivo o aumento da capacidade instalada da 
Papeleira Portuguesa para 250 t/dia através de um conjunto de intervenções em sectores do 
processo fabril, a decorrer no interior dos edifícios existentes. Paralelamente, prevê-se 
realizar melhorias no comportamento térmico e acústico das fachadas e coberturas e 
aumento da cércea dos edifícios da máquina de papel, preparação de pastas e produto final 
transformado. Estas intervenções não produzirão alterações no grau de (im)permeabilidade 
da área afecta à Papeleira Portuguesa. 
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O consumo global de água na instalação foi, em 2015, de 130 597 m3, sendo 126 320 m3 
para uso industrial e 4 277 m3 para usos domésticos. Após a concretização do Projecto de 
Optimização, o consumo de água para uso industrial aumentará para um valor de 
342 475 m3, mantendo-se os consumos domésticos. 
 
A água para uso industrial tem origem numa captação superficial, localizada na ribeira 
de Lamas, junto à própria unidade industrial, apoiada por quatro poços (AC1 a AC4) e 
três furos (AC5, AC7 e AC8). 
 
As captações dispõem dos exigíveis títulos de utilização, sendo respeitados os volumes 
máximos de extracção das respectivas licenças. 
 

1.6.3 Avaliação de impactes 

1.6.3.1 Fase de construção 

Na fase de construção, as actividades de mobilização de solos irão restringir-se às 
escavações para consolidação das fundações do edifício de produto acabado 
transformado. 
 
Os materiais mobilizados, principalmente em períodos pluviosos, podem, por acção do 
vento e da pluviosidade, atingir a ribeira de Lamas, contribuindo para o incremento do 
caudal sólido nesta linha de água e potenciando situações de obstrução ao livre 
escoamento dos caudais. 
 
No entanto, a reduzida mobilização de solos exigida pelo Projecto de Optimização terá 
um impacte desprezável sobre esta vertente dos recursos hídricos. 
 
Também, não se prevêem incidências negativas associadas à impermeabilização dos 
solos, uma vez que o projecto em apreço não contempla aumentos de área edificada ou 
pavimentada. 
 
Em síntese, na fase de construção, os impactes negativos sobre os recursos hídricos são 
desprezáveis. 
 

1.6.3.2 Fase de exploração 

Na fase de exploração, as acções com potencial incidência sobre esta componente 
ambiental são o aumento do consumo de água para uso industrial, a ser suprido pelas 
captações existentes na instalação, captações essas devidamente licenciadas para um 
volume de extracção máximo de 418 000 m3 por ano. 
 
Após a implementação do Projecto de Optimização, as captações irão fornecer um valor 
global anual de 342 475 m3 (126 320 m3, em 2015), que corresponde às necessidades 
associadas à unidade industrial após o aumento da capacidade instalada. Como se pode 
concluir, trata-se de um valor inferior ao máximo global autorizado para as referidas 
captações, representando um incremento de 216 155 m3 por ano. 
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Admite-se, futuramente, um modelo de consumo em que os pedidos às captações 
subterrâneas não ultrapassarão cerca de 74% do valor máximo anual autorizado, sendo o 
restante solicitado à captação superficial na ribeira de Lamas, que se estima em 
212 160 m3/ano, inferior ao máximo anual licenciado (240 000 m3/ano). 
 
Quanto à disponibilidade do recurso para responder às novas solicitações, a afluência 
média anual estimada para a ribeira de Lamas, a montante da entrada na Barrinha do 
Esmoriz, é de 18,9 hm3/ano, em ano médio, subindo para 25,4 hm3/ano, em ano húmido 
e reduzindo-se para 13,0 hm3/ano, em ano seco (PGRH do Douro, 2012).  
 
A mesma fonte refere um balanço entre disponibilidades e necessidades largamente 
excedentário, indicando uma taxa de utilização actual da ordem de 2%, em ano húmido, 
3% em ano médio e 5%, em ano seco. 
 
À escala intranual, a distribuição mensal do escoamento na bacia da ribeira de Lamas 
segue a repartição indicada no quadro abaixo, que mostra uma repartição 
significativamente assimétrica entre os meses de estio e o período húmido, como é 
característico dos climas mediterrânicos. 
 
Tendo em conta o balanço disponibilidades/necessidades nesta bacia (PGRH Douro, 
2012), e assumindo uma repartição equitativa dos consumos de água ao longo do ano 
(660 dam3 em ano médio, 612 dam3, em ano húmido e 707 dam3, em ano seco, PGRH 
do Douro, 2012), simplificação que se afigura razoável, uma vez que a utilização 
preponderante é nesta bacia a indústria, já hoje se verificam situações de défice nos 
meses mais críticos, Agosto e Setembro. 
 

Quadro V.1 – Distribuição mensal do escoamento na ribeira de Lamas, na embocadura (dam3) 

 Out Nov Dez Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Ano 

Distribuição percentual do 
escoamento (%) 2,69 7,41 14,06 20,96 31,37 10,83 5,59 4,01 1,50 0,88 0,24 0,46 100 

Escoamento em ano médio  509 1402 2660 3965 5935 2049 1058 759 284 166 45 87 18 919 

Escoamento em ano húmido 682 1 878 3 564 5 313 7 952 2 745 1 417 1 017 380 223 61 117 25 350 

Escoamento em ano seco 351 966 1 834 2 733 4 091 1 412 729 523 196 115 31 60 13 041 

Fonte: PBH do Douro, 2012 
 
Após o aumento da capacidade instalada da Papeleira Portuguesa, os consumos de água 
com origem na captação superficial AC6 representarão cerca de 1,1% das 
disponibilidades anuais na bacia da ribeira de Lamas, em ano médio, 1,6% em ano seco 
e 0,8% em ano húmido. 
 
Em termos cumulativos, tendo em consideração as necessidades dos usos actualmente 
existentes na bacia em apreço, indicados acima, e no pressuposto de que se manterão 
nos níveis actuais após a concretização do presente projecto, teremos uma taxa de 
utilização do recurso de 4,3%, 3,0% e 6,6%, respectivamente para as probabilidades de 
não excedência de 50%, 80% e 20%. 
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À escala intranual, as solicitações mensais futuras na captação superficial AC6, 
admitindo uma repartição equitativa ao longo do ano, representarão, nos meses mais 
críticos, Agosto e Setembro, 39% e 20%, respectivamente, das disponibilidades hídricas 
na bacia da ribeira de Lamas, em ano médio. Em ano seco, a taxa de utilização será de 
57% e 30%, respectivamente. 
 
Cumulativamente com os usos existentes, nos pressupostos anteriormente assumidos, 
mantém-se o défice no balanço necessidades/disponibilidades nos meses mais críticos, 
Agosto e Setembro, em ano seco, e no mês de Agosto, em ano médio e ano húmido.  
 
Em síntese, as necessidades hídricas da unidade industrial após ampliação, na 
cenarização definida, representam um factor de pressão a considerar sobre a massa de 
água ribeira de Lamas nos meses em que os níveis de escoamento são mais reduzidos, 
ou seja, Agosto e Setembro, principalmente em ano seco. 
 
Nesta situação, admite-se a necessidade da Papeleira Portuguesa fazer maior uso da 
componente subterrânea nos meses mais críticos, sem contudo ultrapassar os valores 
máximos licenciados. Paralelamente, dever-se-á equacionar a realização da paragem 
anual no mês de Agosto, o que já hoje se verifica em algumas situações, e aumentar o 
fecho do balanço hídrico da instalação, com o objectivo de reduzir o consumo de água 
fresca nesse período. 
 
Quanto à componente subterrânea, as captações por poço da Papeleira Portuguesa, que 
apresentam profundidades entre os 6 m e os 10 m, deverão estar a captar nas formações 
da Orla Ocidental Indiferenciado da Bacia do Douro, cujo suporte são os níveis 
sedimentares do Quaternário. As captações por furo, que atingem profundidades entre 
100 m e 120 m, captam já nas formações do Maciço Antigo Indiferenciado da Bacia do 
Douro, em que o suporte geológico é constituído por rochas metassedimentares, 
essencialmente xistos e metagrauvaques. A estas profundidades, a permeabilidade é do 
tipo inter-granular podendo coexistir com a circulação fissural.  
 
Em qualquer um dos dois sistemas aquíferos a produtividade é baixa, principalmente 
nas formações da Orla Ocidental Indiferenciado da Bacia do Douro, verificando-se que, 
entre os dois sistemas em questão, são as formações do Maciço Antigo Indiferenciado 
da Bacia do Douro as que permitem extrair maiores caudais. 
 
Neste tipo de sistema aquífero, com caudais muito baixos, a sobreexploração pode 
conduzir a rebaixamentos significativos e em situação limite ao comprometimento da 
captação. 
 
Na situação em análise, os volumes máximos a extrair dos furos de captação, na 
situação futura, irão situar-se cerca de 30% abaixo do valor limite recomendado, pelo 
que deste ponto de vista não se prevê a ocorrência de impactes ambientais. 
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1.6.5 Síntese conclusiva 

Os impactes negativos nos recursos hídricos decorrentes da implementação do Projecto 
de Optimização da Papeleira Portuguesa são desprezáveis na fase de construção, uma 
vez que as actividades construtivas respeitam a intervenções de beneficiação dos 
edifícios existentes. Na fase de exploração, os impactes negativos nos recursos hídricos 
são classificados de moderados, com ocorrência apenas nos meses mais críticos do 
período estival, Agosto e Setembro, em consequência do desajustamento das 
necessidades hídricas da instalação em face das disponibilidades hídricas do recurso, 
nesse período. Trata-se de um impacte susceptível de minimização através da gestão 
adequada da utilização das origens de água (subterrânea e superficial) ao longo do ano. 
 
Na componente subterrânea, não se esperam impactes negativos com significado na 
premissa de que os caudais a extrair não irão ultrapassar os valores máximos 
autorizados. 
 

1.7 Qualidade da Água  

1.7.1 Acções de projecto com potenciais incidências no descritor em análise 

Tipicamente, as acções potencialmente indutoras de impactes na qualidade da água 
resultantes de projectos desta natureza consistem em: 
 

• Movimentação de terras, com mobilização e perda de solo, na fase de construção; 
• Deposição indevida no solo de efluentes líquidos e resíduos sólidos, gerados no 

decorrer da obra; 
• Descargas indevidas de águas residuais industriais e domésticas, em meio hídrico 

ou no solo, na fase de exploração. 
 

1.7.2 Impactes na fase de construção 

Na fase de construção, os potenciais impactes na qualidade da água estarão associados 
ao eventual incremento de caudal sólido e do teor em hidrocarbonetos na rede 
hidrográfica próxima. 

Com efeito, eventuais derrames de óleos minerais pela maquinaria de obra ou, ainda, o 
transporte de algum material sólido libertado no decorrer das intervenções nos edifícios 
existentes, veiculados pelo escoamento superficial, poderão contribuir para um aumento 
do teor de sólidos em suspensão e de hidrocarbonetos na ribeira de Lamas. No entanto, 
este efeito não terá significado, dada a reduzida mobilização de solos prevista e ao facto 
da área drenante ser diminuta, e, por conseguinte, a contribuição para o escoamento não 
ser relevante. 

Por razões análogas, admite-se que as acções da fase de construção potencialmente 
impactantes não terão efeitos com significado sobre a qualidade da água do sistema 
aquífero local, devido à reduzida dimensão das intervenções previstas. 
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Por outro lado, admite-se que a construção da obra será realizada segundo as regras da 
arte e norteada por estritos critérios ambientais, na linha das recomendações efectuadas 
no ponto 4 do presente capítulo, pelo que serão minimizadas situações de contaminação 
com origem em derrames de hidrocarbonetos ou de outros poluentes manuseados em 
obra. 
 
Neste pressuposto, considera-se que os impactes negativos na qualidade das massas de 
água superficiais e subterrâneas presentes na área do projecto serão reduzidos, 
reversíveis, temporários e de abrangência local. 
 

1.7.3 Impactes na fase de exploração 

As águas residuais de origem industrial serão encaminhadas para a estação de tratamento 
de águas residuais de nível secundário, por lamas activadas, a construir no âmbito do 
Projecto de Optimização, que assegurará um efluente final com características compatíveis 
com o regulamento dos Serviços de Abastecimento de Água e Saneamento no Concelho 
de Santa Maria da Feira em vigor, bem como possibilitará cumprir, logo à entrada do 
colector municipal, os níveis de emissão associados às melhores técnicas disponíveis 
(NEA-MTD) do BREF P&P, como foi descrito no Capítulo III do presente Relatório e se 
detalha mais adiante. 
 
Subsequentemente, as águas residuais são enviadas para o colector municipal, que por sua 
vez as encaminha para a ETAR de Espinho, onde, após afinação final, são descarregadas na 
costa atlântica através de emissário submarino. 
 
As águas residuais domésticas são enviadas, conjuntamente com as águas residuais 
industriais pré-tratadas, para o sistema de saneamento público supra referido. 
 
No âmbito do projecto em apreço será efectuada a optimização dos circuitos de recuperação 
de água internos, visando uma maior racionalidade no aproveitamento de fibra e água e a 
minimização da utilização de recursos. 
 
Acresce que o reforço do sistema de tratamento de fim-de-linha permitirá uma redução 
acentuada das cargas poluentes provenientes da Papeleira Portuguesa, que se estima de 94% 
em CBO5, 73% em CQO e 45% em SST, como se mostra no Quadro V.2, seguinte. 
 

Quadro V.2 – Cargas descarregadas pré e pós projecto de optimização 

Poluente (t/ano) Cargas actuais (2015) Cargas futuras 

SST 25,9 14,4 
CBO5 158,3 9,6 
CQO 350,1 96,0 

 
Em face do exposto, pode-se concluir que, na fase de exploração, o projecto em apreço não 
determina impactes nos meios hídricos locais, prevendo-se um impacte positivo de 
magnitude importante no meio receptor do efluente tratado, em virtude da redução 
significativa das cargas poluentes actualmente descarregadas. 
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1.7.4 Síntese conclusiva 

Os impactes negativos sobre a qualidade dos meios hídricos locais na fase de construção 
e exploração do projecto são reduzidos e inexistentes, respectivamente. Na costa 
atlântica, onde são actualmente descarregadas as águas residuais tratadas da Papeleira 
Portuguesa, é expectável a ocorrência de um impacte positivo importante associado à 
significativa redução das cargas poluentes. 
 

1.8 Qualidade do Ar 

1.8.1 Acções do projecto com incidências na qualidade do ar 

Na fase de construção, as acções de projecto potencialmente indutoras de impactes na 
qualidade do ar são a circulação de maquinaria e veículos na movimentação de terras e 
na instalação de equipamentos. 
 
Na fase de exploração, as acções a considerar são as emissões de poluentes nas 
chaminés da Papeleira Portuguesa.  

 
1.8.2 Identificação e avaliação de impactes 

1.8.2.1 Fase de construção 

As emissões gasosas, na fase de construção, consistem sobretudo em poeiras resultantes 
da movimentação de terras, mas que no presente projecto será muito reduzida. 
 
A movimentação de máquinas e veículos provocará um acréscimo das emissões de 
óxidos de azoto, dióxido de enxofre, compostos orgânicos voláteis e fumos negros. No 
entanto, o carácter temporário destas emissões confere uma importância não 
significativa a esta acção do projecto, enquanto fonte de emissões gasosas. 
 
Assim, os efeitos das emissões de poluentes terão uma área de influência limitada, 
circunscrita à instalação fabril da Papeleira Portuguesa.  
 
Por outro lado, não é provável que ocorram impactes pela dispersão de poeiras das 
cargas dos camiões, uma vez que o transporte será efectuado nas condições adequadas 
de segurança. 
 
Face ao exposto, verifica-se que os impactes na qualidade do ar, resultantes da fase de 
construção e montagem de equipamento, serão localizados, temporários, reversíveis, 
minimizáveis e de magnitude reduzida. 
 

1.8.2.2  Fase de exploração 

Os impactes na fase de exploração serão resultantes das emissões gasosas nas fontes 
pontuais da Papeleira Portuguesa após a implementação do projecto de optimização. 
 
Para efectuar a avaliação de impactes na fase de exploração, foi utilizado o modelo que 
já havia sido usado para a caracterização da qualidade do ar na situação de referência, 
isto é, o modelo ISCST3 (Industrial Source Complex – Short Term Version 3) da EPA.  
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Foram utilizados dados meteorológicos, horários, em tempo real, de um ano de dados 
meteorológicos (2014), referentes ao local em estudo. 
 
Considerou-se um domínio de simulação idêntico ao que já havia sido considerado para 
a caracterização da situação de referência, bem como o mesmo grupo de receptores 
discretos. 
 
a) Caracterização das emissões gasosas 

No Capítulo III do presente estudo foram descritas e caracterizadas as fontes 
pontuais da Papeleira Portuguesa no futuro. 
 
O Quadro V.3 mostra as características previstas para as emissões gasosas.  

 
Quadro V.3 – Emissões das fontes pontuais consideradas no futuro 

Fontes H  
(m) 

D  
(m) 

T 
(ºC) V (m/s) NOx 

(g/s) 
FF2 - Chaminé da caldeira Jotex 24,6 0,95 164 6,4 0,12 
FF5 - Chaminé da nova caldeira  20,0 0,80 160 12,0 0,32 

Fonte: Papeleira Portuguesa 
 
b) Apresentação dos resultados do estudo de dispersão 
 

Apresentam-se nos Quadros V.4 e V.5 os valores estimados a partir da aplicação do 
modelo de dispersão. 

 
Na Figura V.1 estão representados os resultados da simulação efectuada para o NO2. 

 
Quadro V.4 – Concentrações de NO2 nos receptores (µg/m3) 

Receptores M P NO2 Máx. 1h
(1) NO2 ano 

Valor limite (µg/m3)     200 40 

Lapa de Baixo (RS1) 160 430 446 000 8,4 0,04 
Monte de Baixo (RS2) 160 490 445 460 7,4 0 
Estação de Espinho (RS3) 158 658 448 127 3,9 0,01 

 (1) Valor a não exceder mais de 18 vezes em cada ano civil           
 

Quadro V.5 – Concentrações máximas de NO2 (µg/m3), pontos onde 
ocorrem e n.º de excedências 

Concentrações Máximas e Pontos 
onde ocorrem UN. NO2 Máx. 1h

(1) NO2 ano 

Concentração máxima µg/m3 11,6 0,53 

Coordenadas Gauss Datum de Lisboa 
M 
P 

161 500 
445 500 

160 600 
445 000 

  (1) Valor a não exceder mais de 18 vezes em cada ano civil  
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A análise dos valores obtidos, face à situação de referência, mostra o seguinte: 
 

• As concentrações de NO2 terão uma ligeira redução junto dos aglomerados 
próximos, pelo que não se verificam excedências ao valor limite de uma hora 
(200 µg/m3), em toda a malha analisada. Este facto deve-se essencialmente à 
maior altura da nova chaminé e à maior velocidade dos gases de saída dessa 
chaminé, em relação à chaminé existente que vai ser desactivada;  

• O valor de concentração máxima, na base horária (11,6 µg/m3), ocorre num ponto 
a cerca de 1 km a Nascente da Papeleira Portuguesa. 

 
Em termos globais da qualidade do ar, a situação futura em relação à situação actual, 
associada às emissões da Papeleira Portuguesa, traduz-se num efeito positivo, embora 
reduzido. 

Por outro lado, o acréscimo das emissões anuais de CO2 fóssil, de 10,62 para 20,45 kt, 
tem um impacte negativo reduzido, no que respeita às emissões do país. 
 

1.8.3 Síntese 

Ao nível local, na fase de construção são esperados impactes negativos de magnitude 
reduzida, associados às emissões de poeiras e outros compostos resultantes da 
circulação de maquinaria de obra. Na fase de exploração, espera-se um impacte positivo 
decorrente da redução das cargas poluentes emitidas, com expressão mensurável ao 
nível da qualidade do ar nos receptores sensíveis avaliados, com magnitude reduzida. 
 
A um nível global, na fase de exploração, o aumento das emissões de CO2 fóssil 
determina um impacte negativo, mas de magnitude reduzida. 

 
1.9 Ambiente Sonoro 

1.9.1 Metodologia 

A alteração do ambiente sonoro local associada ao Projecto de Optimização da 
instalação existente ocorrerá em duas fases, nomeadamente na fase de construção e na 
fase de exploração. 
 
A fase de construção em si será realizada em dois momentos diferentes, nomeadamente 
a intervenção na secção de secagem da máquina de papel e instalação da nova 
bobinadora e do novo gerador de vapor, incluindo também as intervenções no edificado. 
Na primeira fase de construção, será iniciada a instalação do sistema de tratamento de 
águas residuais, que se prolongará até ao início da segunda fase de trabalhos 
construtivos. 
 
Apesar do faseamento das actividades de construção, a tipologia das intervenções a 
realizar será semelhante do ponto de vista em apreço, razão pela qual foi realizada a 
avaliação de impactes na fase de construção como se de uma única fase se tratasse. 
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Igualmente, face à duração relativamente curta das intervenções, não se considerou 
também necessário analisar a fase de exploração de forma faseada no tempo, sendo 
considerado, na avaliação, a situação de operação actual e a situação futura final, após 
concretização de todas as intervenções previstas. 
 
No que se refere à fase de construção, a avaliação de impactes tem por base uma 
estimativa simples dos níveis sonoros, determinada em função da distância aos 
receptores sensíveis potencialmente afectados e da tipologia das actividades 
construtivas previstas.  
 
Na fase de exploração, a avaliação de impactes acústicos assenta na modelação acústica 
da zona do projecto e respectiva envolvente, tendo em conta, quer as emissões sonoras 
associadas aos equipamentos a instalar/remodelar, quer a contribuição do aumento de 
tráfego associado à futura produção. 
 
A avaliação de impactes será realizada sob as duas perspectivas consideradas no 
regulamento geral de ruído, nomeadamente o critério de exposição e o critério de 
incomodidade. Será ainda avaliado o cumprimento da Regra de Boa Prática (RBP) 
indicada na alínea b) do ponto 2.3 da Nota Técnica para Avaliação do Descritor Ruído 
em AIA, da Agência Portuguesa do Ambiente de Junho de 2010. 
 
Recorrendo a modelação, foram estimadas as contribuições sonoras associadas à 
instalação, na sua situação futura (após o Projecto de Optimização). Para efeitos da 
avaliação do cumprimento dos limites legais aplicáveis ao critério de exposição, estas 
contribuições são energeticamente somadas aos níveis sonoros actuais já existentes no 
local (ruído residual) e aferidas face aos respectivos limites legais. 
 

 (Equação 1.9.1) 
 
Relativamente ao critério de incomodidade, de acordo com o estabelecido nos artigos 
13.º e 19.º do RGR, este é aplicável apenas à componente de operação dos 
equipamentos da instalação, não sendo assim incluída a contribuição do tráfego 
rodoviário na avaliação. 
 
Nesse sentido, é efectuada uma comparação do ruído ambiental futuro com o respectivo 
ruído residual, unicamente na componente associada aos equipamentos. 
 
Para esse efeito, recorrendo a modelação, são estimadas as contribuições sonoras dos 
equipamentos associados à operação futura da unidade. 
 
O ruído particular futuro associado aos equipamentos assim obtido é energeticamente 
somado ao valor de ruído residual, avaliado na caracterização da situação de referência, 
determinando-se o valor de ruído ambiental futuro, na componente associada aos 
equipamentos. 

 

 
(Equação 1.9.2) 
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Este valor é comparado com o ruído residual, efectuando-se assim uma estimativa para 
os incrementos de ruído associados à exploração futura da fábrica face ao ruído pré-
existente (residual), comparando-se os mesmos com os respectivos limites legais 
associados ao critério de incomodidade. 
 
No que respeita ao tráfego gerado pelo Projecto de Optimização, a perturbação 
introduzida por esta componente de tráfego rodoviário é aferida face à Regra de Boa 
Prática (RBP) indicada na alínea b) do ponto 2.3 da Nota Técnica para Avaliação do 
Descritor Ruído em AIA, da Agência Portuguesa do Ambiente de Junho de 2010. 
 
Para este efeito, procedeu-se à soma energética do ruído particular futuro do tráfego 
rodoviário associado à instalação com o valor de ruído residual, obtendo-se o valor de 
ruído ambiental futuro, na componente associada ao tráfego rodoviário. 

 

 
(Equação 1.9.3) 

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

1.9.2 Impactes na fase de construção 

Na fase de construção, os impactes induzidos no ambiente sonoro local serão 
essencialmente devidos aos trabalhos de construção civil, mas também ao aumento de 
tráfego automóvel, principalmente de pesados, associado ao transporte de pessoas, 
equipamentos e materiais para o local. 
 
É importante notar que nem todas as operações de construção utilizarão em 
permanência equipamentos e máquinas ruidosas. Consequentemente, as actividades 
ruidosas apenas ocorrerão numa fracção do tempo total de construção. 
 
Com o objectivo de efectuar uma estimativa dos níveis de ruído das actividades 
construtivas, consideram-se dois tipos de fonte sonora, pontual e em linha, em que a 
propagação das ondas sonoras ocorre de modo semiesférico ou semicilíndrico, 
respectivamente. Isto significa que, por exemplo, aumentando para o dobro a distância à 
fonte sonora, o nível de pressão sonora diminui 6 dB(A) para fontes pontuais e 3 dB(A) 
para fontes lineares. Esta aproximação é uma forma simples de estimar os níveis de 
ruído em fase de construção.  
 
Os níveis sonoros LAeq estimados para algumas operações e equipamentos de construção 
encontram-se indicados no Quadro V.6.  
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Quadro V.6 – Níveis sonoros estimados (LAeq) para algumas 
operações e equipamentos de construção 

LAeq [dB(A)] Parâmetros 
≤ 50 m 100 m 500 m 

Terraplenagens 72-75 62-65 46 
Martelo pneumático 80-84 66-70 50-54 

Escavadora giratória de lagartas 63 58 48 
Betoneiras e equivalentes 73-81 67-75 57-65 

Cilindro betuminoso 70-75 56-61 45-48 
Cilindro betuminoso vibratório 80 66 50 

 
Os valores indicados no Quadro V.6 referem-se à propagação em espaço livre (em linha 
de vista). Desta forma, terão ainda que ser considerados e adicionados ao decaimento da 
energia sonora efeitos atenuantes, como sejam, a velocidade e direcção do vento e 
presença de barreiras naturais (árvores, tipologia do terreno, entre outras). 
 
No presente enquadramento legal, não se encontram definidos limites de incomodidade 
para actividades ruidosas temporárias, como é o caso das realizadas na fase de 
construção. 
 
Relativamente aos limites de exposição, apenas estão definidos valores limite para os 
períodos do entardecer e nocturno para actividades com duração superior a 30 dias, 
sujeitas a licença especial de ruído, nos termos do n.º 5 do artigo 15.º do Decreto-lei 
n.º9/2007, sendo esses limites de 60 dB(A) e 55 dB(A), respectivamente. 
 
Analisando os locais monitorizados, verifica-se que os pontos P1 e P3 se situam 
relativamente próximos das área de implantação do projecto (cerca de 90 m do limite 
dos edifícios a intervencionar), pelo que, em função do volume de actividades 
construtivas realizadas, e caso se verifique a realização de actividades construtivas nos 
períodos entardecer e nocturno, poderão eventualmente verificar-se situações de 
desconformidade. 
 
Relativamente aos Pontos P2 e P4, localizados respectivamente a cerca de 175 m e 
290 m das áreas de intervenção, considera-se não ser expectável a ocorrência de 
situações de desconformidade sonora. 
 
Tendo em conta as previsões de ruído a gerar durante as actividades da fase de 
construção, o impacte será negativo, pouco significativo, de ocorrência provável, com 
duração temporária, sendo reversível, e abrangendo uma área de influência local. 
 

1.9.3 Impactes na fase de exploração 

No que diz respeito à fase de laboração, consideram-se para o presente estudo os níveis 
sonoros associados às fontes residuais, identificados na caracterização da situação de 
referência, os quais serão agregados energeticamente às emissões geradas pela 
instalação, após a sua optimização, quer na componente de equipamentos produtivos, 
quer na componente de tráfego. 
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De realçar que, no âmbito do projecto de optimização, serão realizadas melhorias no 
revestimento e cobertura dos edifícios, bem como alterações nos equipamentos 
existentes, sendo esperada uma redução das emissões sonoras da instalação face à 
situação actual. 
 
Por outro lado, com o aumento da produção nominal da instalação irá ocorrer um 
acréscimo do tráfego rodoviário de pesados e, expectavelmente, um incremento das 
correspondentes emissões de ruído. 
 
Os dados referentes às potências sonoras dos equipamentos considerados na modelação 
estão indicados no Quadro V.7, identificando-se os novos equipamentos a instalar, bem 
como os que serão eliminados. 
 

Quadro V.7 – Alterações a realizar nos equipamentos face à situação actual 

Equipamentos novos a instalar  Equipamentos existentes a eliminar 

Designação Potência sonora 
(dB) Posição  Designação Potência 

sonora (dB) Posição 

Gerador de 
vapor 85,0 Edifício dos 

geradores 
 Gerador de 

vapor 85,2 Edifício dos 
geradores 

Bobinadora 85,0 Edifício da 
máquina de papel

 Bobinadora 85,3 Edifício da 
máquina de papel

Ventiladores  
(2 unidades) 76,0 Edifício da 

máquina de papel
 Ventiladores 

(6 unidades) 80,0 Edifício da 
máquina de papel

 
Tendo em consideração as intervenções de reabilitação do edificado, designadamente a 
nível da melhoria do isolamento acústico de fachadas e coberturas, após a optimização, 
foi assumido um índice de redução acústica mínimo de 25 dB (A). 
 
No Quadro V.8 está indicado o aumento de tráfego previsto após a entrada em 
funcionamento do Projecto de Optimização. 
 

Quadro V.8 – Geração de tráfego pela instalação após optimização 

Situação atual Situação Futura (após otimização) 
Tráfego 

Diário Anual Diário Anual 

Veículos ligeiros 70/ida 21 910/ida 70/ida 21 910/ida 
Veículos pesados 22/ida 6 110/ida 30/ida 8 330/ida 

 
Para efeitos da modelação, admitiu-se uma distribuição do volume de tráfego 
semelhante à existente actualmente (ver capítulo de caracterização do ambiente sonoro - 
situação de referência). No Quadro V.9 está indicada a repartição do volume de tráfego 
total gerado pela unidade industrial após o aumento da capacidade produtiva. 
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Quadro V.9 – Repartição do tráfego após optimização 

Tráfego diário 
(veículos/dia) Tipo de veículos 

Diurno Entardecer Nocturno 
Ligeiros 50 10 10 

Acesso pela A29 13 0 0 Entrada de Matéria-Prima 
Acesso pela N1 3 0 0 

Acesso pela A29 11 0 0 
Pesados 

Expedição de produto 
acabado Acesso pela N1 3 0 0 

 
A previsão dos índices sonoros no ano horizonte do projecto foi efectuada com recurso 
ao Software de Mapeamento de Ruído Predictor Type 7810, versão 6.2, da Brüel & 
Kjær, recorrendo aos algoritmos de cálculo, elementos cartográficos, respectiva malha e 
pontos receptores de cálculo já apresentados na caracterização da situação de referência, 
nomeadamente para efeitos da modelação da instalação actual. 
 
Os resultados obtidos estão apresentados no Quadro V.10, referindo-se que o ruído 
particular final considera, através da equação 1.9.4, a soma energética do ruído 
particular associado aos equipamentos com o ruído particular associado ao incremento 
de tráfego. 

 
Quadro V.10 – Níveis sonoros nos receptores sensíveis após Projecto de Optimização 

Receptores sensíveis Indicadores 
P1 P2 P3 P4 

Diurno 32 29 36 28 
Entardecer 31 29 36 28 
Nocturno 31 29 36 28 

Equipamentos 
(h) 

DEN 38 35 42 34 
Diurno 41 37 38 33 

Entardecer 33 29 30 27 
Nocturno 29 27 26 24 

Tráfego 
rodoviário 

(i) 
DEN 40 37 37 34 

Diurno 42 37 40 35 
Entardecer 35 32 36 31 
Nocturno 33 31 36 30 

LRuído Particular do projecto futuro 
 

Obtido por simulação 

Total do projecto 
(j = h Φ i) 

(Equação 1.9.4) 
DEN 42 39 43 37 

 
Avaliação do Critério de Exposição 
Tendo por base os resultados obtidos por simulação para as emissões sonoras futuras 
associadas ao projecto, foi desenvolvida a avaliação do critério de exposição, conforme 
apresentado no Quadro V.11. 
 



 

 Estudo de Impacte Ambiental do Projecto de Optimização da Papeleira Portuguesa – Relatório 
V-226

Quadro V.11 – Avaliação do critério de exposição após Projecto de Optimização 

Receptores sensíveis Indicadores 
P1 P2 P3 P4 

Ld 59 50 50 51 
Le 56 49 49 48 
Ln 55 49 49 50 

LRuído residual 
(e) 

Lden 62 55 56 56 
Ld 59 50 51 51 
Le 56 49 49 48 
Ln 55 49 49 50 

L Ruído Ambiental, Sit.Fut. 
(k = j Φ e) 

(Equação 1.9.1) 
Lden 62 55 56 56 

Ln ≤55 dB(A)     
Conformidade com RGR 

Lden ≤ 65 dB(A)     

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

 
Tendo em consideração o critério da exposição máxima, após a entrada em 
funcionamento do Projecto de Optimização estima-se que serão cumpridos, nos 4 
pontos avaliados, os valores limite dos indicadores Lden e Ln para zonas mistas, ou seja, 
65 dB(A) e 55 dB(A), respectivamente. 
 
Acresce que se verifica uma melhoria do indicador de ruído nocturno (Ln) no ponto P3, 
não ocorrendo alterações nos indicadores de ruído nos restantes pontos de medição. 
 
Avaliação do Critério de Incomodidade 
De acordo com o estabelecido nos artigos 13.º e 19.º do RGR, o critério de 
incomodidade é aplicável apenas à componente de ruído associado à operação dos 
equipamentos da instalação, não sendo assim incluída na avaliação a contribuição do 
tráfego rodoviário. 
 
Deste modo, foi estimado o valor de ruído ambiental futuro, unicamente na componente 
associada a equipamentos, conforme apresentado no Quadro V.12. 
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Quadro V.12 – Níveis sonoros estimados na componente de equipamentos, após 
Projecto de Optimização 

Receptores sensíveis Indicadores 
P1 P2 P3 P4 

Diurno 32 29 36 28 
Entardecer 31 29 36 28 
Nocturno 31 29 36 28 

LRuído Particular, Equipamentos, Futuro 
(h) 

DEN 38 35 42 34 
Diurno 59 50 50 51 

Entardecer 56 49 49 48 
Nocturno 55 49 49 50 

LRuído Residual 
(e) 

DEN 62 55 56 56 
Diurno 59 50 51 51 

Entardecer 56 49 49 48 
Nocturno 55 49 49 50 

LRuído Ambiental, Equipamentos, Futuro 
(l = h Φ e) (Equação 1.9.2) 

DEN 62 55 56 56 
 
A avaliação do critério de incomodidade é sintetizada no Quadro V.13. 
 

Quadro V.13 – Avaliação do critério de incomodidade após Projecto de Optimização 

Receptores sensíveis Indicadores 
P1 P2 P3 P4 

Ld, Ruído Ambiental, Equipamentos, Futuro 59 50 51 51 
Ld, Ruído Residual. 59 50 50 51 

Diferencial – Período Diurno (∆1d) 0 0 1 0 
Le, Ruído Ambiental, Equipamentos, Futuro 56 49 49 48 

Le, Ruído Residual 56 49 49 48 
Diferencial – Período Entardecer (∆1e) 0 0 0 0 

Ln, Ruído Ambiental, Equipamentos, Futuro 55 49 49 50 
Ln, Ruído Residual 55 49 49 50 

Diferencial – Período nocturno (∆1n) 0 0 0 0 
Diurno: ∆1d ≤ 5     

Entardecer ∆1e ≤ 4     Conformidade com RGR – 
Critério de Incomodidade Nocturno ∆1n ≤ 3     

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

 

Pela análise dos dados apresentados acima, verifica-se que a Papeleira Portuguesa, após 
o Projecto de Optimização, continuará a cumprir os valores limite aplicáveis ao critério 
de incomodidade em todos os períodos e pontos de avaliação. 
 
Prevê-se, por outro lado, uma redução do valor do diferencial no ponto P1, no período 
do entardecer, e no ponto P3, no período nocturno. 
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Avaliação da Regra de Boa Prática 
Para efeitos da avaliação do impacte do tráfego rodoviário associado à operação da 
instalação, foi considerada a Regra de Boa Prática (RBP) estabelecida na referida nota 
técnica. 
 
Para esse efeito, foi estimado o valor de ruído ambiental futuro na componente 
associada a tráfego rodoviário, conforme apresentado no Quadro V.14. 
 

Quadro V.14 – Níveis sonoros associados à componente de tráfego rodoviário, após 
Projecto de Optimização 

Receptores sensíveis Indicadores 
P1 P2 P3 P4 

Diurno 41 37 38 33 
Entardecer 33 29 30 27 
Nocturno 29 27 26 24 

LRuído Particular, Tráfego, Futuro 
(i) 

DEN 40 37 37 34 
Diurno 59 50 50 51 

Entardecer 56 49 49 48 
Nocturno 55 49 49 50 

LRuído Residual 
(e) 

DEN 62 55 56 56 
Diurno 59 50 51 51 

Entardecer 56 49 49 48 
Nocturno 55 49 49 50 

LRuído Ambiental, Tráfego, Futuro 
(m= i Φ e) (Equação 1.9.3) 

DEN 62 55 56 56 
 

A respectiva avaliação da RBP, realizada com base nos dados supra, é sintetizada no 
Quadro V.15. 
 

Quadro V.15 – Avaliação da RBP – Infra-estruturas de transporte 

Receptores sensíveis Indicadores 
P1 P2 P3 P4 

Ld, Ruído Ambiental, Tráfego, Futuro 59 50 51 51 
Ld, Ruído Residual. 59 50 50 51 

Diferencial RBP – Período Diurno (∆2d) 0 0 1 0 
Le, Ruído Ambiental, Tráfego, Futuro 56 49 49 48 

Le, Ruído Residual 56 49 49 48 
Diferencial RBP – Período Entardecer (∆2e) 0 0 0 0 

Ln, Ruído Ambiental, Tráfego, Futuro 55 49 49 50 
Ln, Ruído Residual 55 49 49 50 

Diferencial RBP – Período nocturno (∆2n) 0 0 0 0 
Diurno: ∆2d ≤ 15     

Entardecer ∆2e ≤ 15     Conformidade com a RBP – 
Infra-estruturas de transporte 

Nocturno ∆2n ≤ 15     

Legenda: 
 - em conformidade com a legislação vigente 
 - em inconformidade com a legislação vigente 
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Nesta conformidade, verifica-se que as emissões sonoras resultantes do tráfego 
rodoviário associado à instalação, após Projecto de Optimização, serão desprezáveis 
face aos valores de ruído residual existentes, não se prevendo assim qualquer 
incremento relevante nos indicadores de ruído relevantes. Nesse sentido, é assegurado, 
em todos os pontos e períodos, o cumprimento da Regra de Boa Prática. 
 
Tendo em conta as previsões de ruído realizadas, considera-se que na fase de exploração 
do Projecto de Optimização o impacte no ambiente sonoro será positivo, de magnitude 
pouco significativa, de ocorrência provável, com duração permanente, sendo reversível, 
e abrangendo uma área de influência local. 
 
De forma a permitir uma visualização mais abrangente da modelação realizada e da 
dispersão acústica prevista, foram desenvolvidos mapas de ruído da área envolvente do 
projecto, que estão representados nas Figuras V.2 a V.6. 
 
Os mapas representam o ruído particular associado à futura instalação, após a entrada 
em funcionamento do Projecto de Optimização, considerando já a contribuição dos 
equipamentos a instalar/eliminar e do tráfego rodoviário associado. 
 

 
Figura V.2 – Exemplo de modelização de terreno de suporte ao cálculo de Modelação acústica 
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Figura V.3 – Mapa de Ruído – Ruído Particular – Indicador Lden 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura V.6 – Mapa de Ruído – Indicador Ln – Sobreposição sobre imagem aérea 
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1.9.4 Síntese conclusiva 

Na sequência da aprovação da 1.ª Revisão do Plano Director Municipal de Santa Maria 
da Feira, foi definido o zonamento acústico do município, pelo que aos receptores 
sensíveis localizados nas proximidades da Papeleira Portuguesa aplicam-se os valores 
limite para zonas mistas, ou seja, 65 dB(A) para o indicador Lden e 55 dB(A) para o 
indicador Ln. 
 
Da avaliação efectuada, conclui-se que na fase de construção e exploração do Projecto 
de Optimização são cumpridos os valores limite dos indicadores de ruído, quer no que 
respeita ao critério da exposição máxima, quer em relação ao critério da incomodidade, 
quer ainda no referente à Regra de Boa Prática aplicável ao tráfego associado à 
instalação. 
 
Acresce ainda que se verifica um impacte positivo nos níveis de ruído junto dos 
receptores sensíveis, com destaque para o indicador de ruído nocturno no ponto de 
medição P3, em consequência da melhoria que se irá verificar nos índices de isolamento 
sonoro da envolvente opaca da instalação e redução das potências sonoras dos 
equipamentos processuais. O aumento de tráfego não terá influência nos indicadores de 
ruído do critério da exposição.  
 

1.10 Ecologia 

1.10.1 Considerações introdutórias  

A magnitude dos impactes foi estimada a partir do grau de afectação das comunidades 
faunísticas e florísticas, atendendo à sua relevância conservacionista. Assim, 
considerou-se o valor e funcionalidade dos diferentes biótopos, bem como a 
importância da área para espécies de fauna e flora com estatuto biogeográfico especial, 
ameaçadas e/ou constantes do Decreto-Lei n.º 140/99, de 24 de Abril, considerando as 
alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 49/2005, de 24 de Fevereiro, que transpõem 
as Directivas Comunitárias aplicáveis para o quadro legal nacional. 
 
Os impactes sobre a fauna foram ainda previstos com base no inventário das espécies 
observadas na área, atendendo à tipologia do seu habitat preferencial, à sua mobilidade, 
capacidade de dispersão e ao seu estatuto de conservação, de acordo com o Livro 
Vermelho dos Vertebrados de Portugal. 

 
1.10.2 Fase de construção 

Tal como referido anteriormente, a área de implantação do projecto insere-se 
integralmente no interior do perímetro industrial da Papeleira Portuguesa, em 
funcionamento. 
 
As comunidades animais e vegetais da envolvente imediata, que não integram espécies 
ou habitats prioritários, apresentam resiliência e tolerância à presença humana e 
perturbação associadas. 
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Pelo exposto, atendendo a que não serão afectadas áreas fora do perímetro industrial 
actual, integralmente artificializado, e que não existe relevância ecológica da área 
envolvente à unidade industrial onde decorrerão as obras, não se considera a ocorrência 
de impactes com significado sobre os sistemas ecológicos locais. 
 

1.10.3 Fase de exploração/existência física do projecto  

Nesta fase, os únicos impactes que se poderão fazer sentir prendem-se com o efeito de 
repulsa sobre a fauna, fruto da existência da estrutura industrial e do seu normal 
funcionamento, nomeadamente da presença humana, circulação de veículos, ruído de 
equipamentos e iluminação artificial. 
 
Importa no entanto atender ao exposto anteriormente quanto à comunidade animal 
existente na envolvente directa da unidade industrial, que condicionada pela sua 
presença, mas também pela tipologia de uso do solo da sua envolvente com áreas 
urbanas e industriais e rodovias de elevado tráfego, é constituída por espécies tolerantes 
à presença humana, que estarão assim adaptadas ao grau de artificialização da área de 
estudo. 
 
Por último, importa referir que os consumos de água da instalação, após Projecto de 
Optimização, continuarão a ser satisfeitas por recurso às captações subterrâneas e 
superficial existentes, não se prevendo ultrapassar os valores presentemente autorizados. 
Por seu turno, apesar de estar prevista a construção de uma ETAR de nível secundário, 
não serão efectuadas descargas na ribeira de Lamas, sendo o efluente tratado conduzido 
ao colector municipal, situação que não será geradora de impactes sobre a comunidade 
ripícola.  
 
Pelo exposto, considera-se que os impactes nos factores ecológicos associados à fase de 
exploração do projecto em apreço não apresentem significado. 
 
A nível de impactes cumulativos, e tal como referido anteriormente, a área de 
implantação da Papeleira Portuguesa apresenta-se profundamente descaracterizada 
numa perspectiva ecológica, fruto da intensa ocupação humana nas suas diversas 
vertentes, nomeadamente urbana, industrial, rodo e ferroviária, agrícola e silvícola. 
 
Simultaneamente, verifica-se que a maioria das unidades industriais presentes, tal como 
a Papeleira Portuguesa, se instalaram nas imediações, ou mesmo sobre as linhas de 
água, o que gerou ao longo de anos, um agravamento profundo das características 
ambientais da zona. 
 
Atendendo que a Papeleira é uma unidade antiga e em laboração, este projecto permitirá 
a sua modernização e consequentemente a adopção de tecnologias ambientalmente mais 
favoráveis, o que dará um contributo positivo para a redução dos impactes cumulativos 
da área onde se integra. 
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1.10.5 Síntese conclusiva 

Os impactes negativos sobre os sistemas ecológicos, na fase de construção do projecto, 
podem considerar-se reduzidos, não sendo afectado qualquer habitat ou estrutura 
ecológica com valor. 
 
Na fase de exploração do Projecto de Optimização, as emissões da unidade industrial e 
a perturbação induzida pelo seu funcionamento também não constituirão factores de 
pressão relevantes para este domínio ambiental, classificando-se os impactes negativos 
com magnitude reduzida. 

 
1.11 Paisagem 

1.11.1 Considerações introdutórias 

O Projecto de Optimização da Papeleira Portuguesa será integralmente concretizado no 
interior do actual perímetro fabril, em área já actualmente afecta à sua actividade 
industrial. 
 
Na perspectiva do domínio ambiental em análise, as intervenções a relevar são as que 
respeitam às alterações no edificado da instalação, designadamente o aumento das 
cérceas dos edifícios da máquina de papel e da preparação de pastas e, ainda, a 
construção de um piso por encimação do existente no edifício de produto acabado. 
 
Pretende-se identificar, caracterizar e avaliar os impactes que o projeto irá operar no 
local e envolvente em função das características visuais da paisagem. 
 
Desta forma, procedeu-se à identificação e avaliação dos impactes que: 
 

• Provocam uma alteração significativa das características intrínsecas da paisagem, 
em função da sensibilidade visual da mesma; 

• Provocam uma redução na qualidade cénica, devido a um contraste acentuado 
com as condições existentes ou pela interferência com valores paisagísticos. 

 
Considera-se que os impactes visuais significativos são aqueles que, apesar da aplicação 
das medidas de minimização, resultarão numa alteração visual significativa, com 
consequente redução da qualidade cénica e contraste acentuado com as condições 
existentes. 
 
Os factores que permitem caracterizar os impactes ambientais são a: 
 

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

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

Para a avaliação da magnitude dos impactes neste descritor utilizou-se uma escala de 
valorização das acções definida para este projecto/paisagem em particular. Assim, os 
impactes potenciais na paisagem são sobretudo determinados pela alteração das cérceas 
das construções a intervencionar. 
 
De modo a se poder determinar o alcance do impacte, foram elaboradas cartas temáticas 
de visibilidade (bacias visuais), para a situação presente (Bacia Visual 1) e para a 
situação futura (Bacia visual 2), as quais permitem simular a magnitude dos impactes 
gerados. À partida é este o aspecto mais significativo em termos de impactes 
paisagísticos, cujo significado será tanto maior, quanto maior a sensibilidade visual da 
paisagem directa ou indirectamente afectadas e quanto maior a exposição visual da 
infra-estrutura a partir de povoações e vias de comunicação envolventes.  
 
As intervenções previstas no edificado são o aumento da cércea dos edifícios da 
máquina de papel e da preparação de pastas de 8,0 m para 11,7 m e de 7,5 m para 
17,30 m, respectivamente; bem como o aumento de um piso no edifício de produto 
transformado, com incremento de cércea de 8,5 para 17,30 m. 
 
A intervenção não prevê o aumento da área impermeável (área coberta e pavimentada), 
dado que se trata de intervenções no edificado/estruturas já existentes. 
 

1.11.3 Determinação das Bacias Visuais 

Para efectuar o cálculo das bacias visuais utilizou-se o software ArcGIS, tendo sido 
desenvolvido um Modelo Digital de Terreno (DTM) a partir das curvas de nível da Série 
M888 das cartas do IGeoE, através de uma rede irregular triangulada (TIN), com malha de 
20 m × 20 m.  
 
Os parâmetros de referência foram definidos tendo por base o conjunto de pontos que 
delimitam edifícios, as alturas máximas de cércea existentes (7,5 , 8,0  e 8,5 m) e 
propostas (11,7  e 17,3 m), raio de observação de 4 km, ângulo de visão vertical de +90° 
-90º e ângulos de visão de horizontal de 360º. 
 
As bacias visuais obtidas evidenciam diferenças pouco significativas, podendo referir-se 
que o aumento da cércea dos edifícios apenas incrementa em 1,6% a área visual. Tal 
deve-se ao facto da unidade fabril se localizar na encosta de um vale encaixado.  
 
As áreas directamente afectadas pelo alcance visual da instalação após Projecto de 
Optimização são os núcleos habitacionais na envolvente da fábrica, nomeadamente 
Pego, Lapa de Baixo e Póvoa de Baixo, Godesende, a ER1-14 e grande parte do Parque 
Municipal do Engenho Novo. Ligeiramente mais afastadas, citam-se ainda as povoações 
de Gesta, Sobral e Outeirinha. 
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A qualificação das bacias é feita pela analise das suas propriedades, que se podem 
resumir em: 
 

• Dimensão da bacia visual - Um ponto é mais vulnerável quanto mais visível ele 
for e, portanto, quanto maior for a sua bacia visual;  

• Capacidade da bacia visual - As bacias visuais com menor rugosidade ou menor 
complexidade morfológica possuem uma menor capacidade de absorção visual; 

• Forma da bacia visual - As bacias visuais mais orientadas e compridas são mais 
sensíveis aos impactos visuais, do que as bacias arredondadas, devido a uma 
maior direccionalidade do fluxo visual. 

 
No Quadro V.16 apresenta-se a avaliação das bacias visuais da Papeleira Portuguesa pré 
e pós Projecto de Optimização, que se encontram delimitadas nas Figuras V.7 e V.8. 
 

Quadro V.16 – Quantificação e qualificação das Bacias Visuais 

 Área % Dimensão da bacia 
visual 

Capacidade da bacia 
visual 

Forma da bacia 
visual 

Bacia Visual 1 6,4 Baixo Média Alongada 
Bacia Visual 2 8,0 Baixo Média Alongada 

 
Como se pode verificar, as bacias visuais são de muito pequena dimensão, apresentam 
alguma rugosidade assim com alguma complexidade morfológica e são ligeiramente 
alongadas com direccionamento de fluxo para Este, pelo que possuem uma elevada 
capacidade de absorção.  
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Figura V.7 – Bacia Visual 1 (cérceas dos edifícios existentes) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura V.8 – Bacia Visual 2 (cérceas após ampliação dos edifícios) 
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1.11.4 Análise de Impactes 

A paisagem é um conceito que contém em si a ideia de “avistar um território”, não 
podendo ser dissociado da presença humana.  
 
A avaliação dos impactes é feita com base nas características do projecto no sítio de 
implantação, e da sua envolvente. 
 
O conjunto industrial localiza-se numa zona de baixa qualidade visual, cujo padrão de 
utilização do solo é uma matriz industrial, sendo elevada em termos de capacidade de 
absorção visual face à introdução de novos elementos.  
 

1.11.4.1 Fase de Construção 

Nesta fase foram considerados os impactes com carácter temporário resultantes dos 
diferentes trabalhos previstos para a construção do projecto. 
 
A desorganização visual e funcional gerada pela presença de elementos exógenos, 
sejam as áreas de estaleiro, os depósitos de materiais, ou a movimentação de maquinaria 
e pessoas afectas à obra, são considerados factores perturbadores e de desqualificação 
da paisagem, pelo que se traduzem num impacte negativo, temporário (apesar de 
permanente durante todo o período de obra), de magnitude e significância dependentes 
do período de duração dos diferentes tipos de trabalhos e da proximidade a receptores 
sensíveis. 
 
No caso em apreço, a ampliação em altura dos edifícios da fábrica, principalmente os de 
maior volumetria, porque mais visíveis, são as acções que interessa relevar no domínio 
paisagístico. No entanto, considera-se que tais intervenções não alteram a leitura da 
paisagem local, uma vez que se está em presença de uma paisagem industrial, sendo o 
impacte associado, embora negativo, de magnitude pouco significativa. 
 
No Quadro V.17 sintetizam-se os impactes na paisagem durante a fase de construção. 
  
O impacte global da construção do projecto prevê-se negativo, de reduzida magnitude e 
significância, devido ao facto da maioria dos impactes gerados serem apenas 
perceptíveis no local e ainda ao facto desta área apresentar reduzida sensibilidade 
paisagística.  
 
Por último, avaliam-se os impactes visuais relacionados com a alteração do valor cénico 
da paisagem, nomeadamente as perturbações visuais que decorrem da implantação de 
estaleiros, áreas de apoio à obra e da construção dos elementos que compõem o 
projecto. Aqueles serão tanto maiores quanto maior a extensão da bacia visual, a 
distância e tipo de observadores potencialmente afectados. 
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Quadro V.17 - Impactes na paisagem. Fase de construção 

Impacte/acção Descrição Componente 
do projecto Avaliação do impacte 

Desorganização visual e funcional 
pela presença de elementos 

exógenos 

Aumento do tráfego de trabalhadores e veículos 
pesados, quer no interior, quer no exterior durante 
o período previsto de obra 

Todas 

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

elevados 
Alteração significativa do 

uso do solo 
A obra é executada sobre os edifícios existentes, 
não existe assim uma alteração no uso do solo Todas Inexistente 

Áreas de apoio à obra 
(estaleiros e circulação de 

maquinas) 

A ocupação do espaço por parte destas infra-
estruturas, para além da introdução de elementos 
estranhos ao ambiente tradicional, provocará uma 
impressão de degradação e desorganização visual. 
Contudo, prevê-se instalar o estaleiro no interior 
do perímetro industrial. 

Todas 

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

reduzido 

Edifício da máquina de papel, edifício da 
preparação de pastas e edifício de produto acabado 
transformado: aumento da cércea, com 
substituição da cobertura e paramentos por painel 
tipo “sandwich” 

Edifícios 

Negativo, certo, directo, 
permanente, irreversível de 

magnitude e significado 
reduzido Área de 

construção/Implantação e 
cércea máxima dos edifícios Melhoramento funcional e arquitectónico, criando 

o efeito de uma maior homogeneidade nas 
construções, que contribui seguramente para 
melhorar a estética e coerência arquitectónicas da 
unidade industrial 

Edifícios Positivo, directo de magnitude 
e significado elevados 

A
lte

ra
çõ

es
 e

st
ru

tu
ra

is
 

Afectação de valores 
culturais, naturais e presença 

humana. 

A localização da fábrica, próximo de zonas 
habitadas e da propriedade Quinta do Engenho 
Novo, imóvel classificado de Interesse Público. 

Todas 

Negativo, certo, directo, 
permanente, irreversível de 

magnitude e significado 
médio 

 
O quadro V.18 expressa o resultado da sobreposição das bacias visuais do projecto com 
a qualidade visual da paisagem, evidenciando-se a maior dimensão das áreas da bacia 
com baixa qualidade visual. 
 

Quadro V.18 – Intercepção das bacias visuais com a qualidade visual da paisagem  

Bacia Visual 1 
“Existente” 

Bacia visual 2 
“Proposta” Qualidade Visual 

(ha) % (ha) % 
Elevada 30 9 44 11 
Média 65 20 88 22 
Baixa 230 71 268 67 
Área total da Bacia 325   401   

 
Dada a reduzida dimensão da bacia visual, assim como a baixa percentagem de áreas de 
elevada qualidade visual directamente afectadas pelo projecto, o impacte prevê-se 
negativo, de reduzida magnitude e significância. 
 

1.11.4.2 Fase de Exploração 

Na fase de exploração, os impactes originados na fase de construção assumirão um 
carácter definitivo. 
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Assim, a ampliação do edificado altera ligeiramente a estrutura visual, originando um 
contraste de leitura, volumétrica e cromática nas imediações do projecto. Contudo, 
sendo esta uma obra que inclui uma componente de reabilitação do edificado, irá 
contribuir seguramente para melhorar a estética e coerência arquitectónicas da unidade 
industrial existente, considerando-se assim um impacte positivo de magnitude e 
significância moderadas. 
 
Acresce que a área onde se localiza a unidade industrial apresenta capacidade para 
absorver as intervenções previstas, dado estar localizada numa zona de baixa 
visibilidade. 
 

1.11.5 Síntese conclusiva 

Os impactes paisagísticos mais significativos na fase de construção estão relacionados 
com as perturbações visuais associadas à implantação de estaleiros, áreas de apoio à 
obra e construção dos elementos que compõem o projecto. A boa capacidade de 
absorção visual e a reduzida sensibilidade paisagística da unidade de paisagem onde se 
insere o projecto concorre para que o impacte nesta fase seja considerado de magnitude 
reduzida. 
 
Na fase após concretização do Projecto de Optimização, prevê-se um impacte 
paisagístico positivo moderado, decorrente da melhoria da estética e coerência 
arquitectónicas do edificado. 
 

1.12 Património 

O trabalho de prospecção arqueológica realizado na área de incidência do projecto não 
revelou ocorrências de cariz arqueológico ou de quaisquer outros elementos de natureza 
patrimonial. 
 
Perante estas evidências, a que se associa o facto do solo na área prevista para a 
realização das intervenções se encontrar pavimentado e edificado, não se prefiguram 
quaisquer impactes sobre a componente patrimonial, na fase de construção. 
 
Na fase de exploração, e tendo em conta a presença, na envolvente, de um elemento 
patrimonial classificado como Imóvel de Interesse Público, no caso a propriedade 
designada por Quinta do Engenho Novo, importa avaliar em que medida as intervenções 
preconizadas poderão contribuir para a ocorrência de impacte visual sobre o imóvel em 
questão. 
 
Na presente situação, o limite da área de protecção da Quinta do Engenho Novo encontra-se 
a cerca de 190 m dos edifícios a reabilitar/ampliar (em altura). No entanto, dado que as 
intervenções a empreender se integram num conjunto fabril já existente, e que estas irão 
contribuir seguramente para melhorar a estética e coerência arquitectónicas da unidade 
industrial, não obstante o aumento da volumetria, considera-se a ocorrência de um impacte 
positivo no enquadramento visual do imóvel classificado. 
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1.13 Sócio-economia 

Os principais efeitos sócio-económicos da implementação do projecto em análise serão 
avaliados a dois níveis, ou seja, nacional e regional/local, e de acordo com as fases onde 
ocorrem: construção e exploração. 
 

1.13.1.1 Impactes a nível nacional 
 
A Papeleira Portuguesa, com um capital social de 4,6 milhões de euros, emprega 
86 trabalhadores e gera um volume de negócios de 13 milhões de euros (2015), 
encontrando-se entre as três maiores fábricas de reciclagem de papel em Portugal, em 
termos de capacidade produtiva instalada, sendo líder no segmento onde opera, dos papéis 
de gramagem elevada (coreboard). 
 
O projecto em análise visa a optimização do processo de fabrico, com aumento do volume 
de produção bruta de papel de 150 t/dia para 250 t/dia, promovendo também a melhoria da 
qualidade do produto.  
 
A implementação do projecto em análise implicará um investimento da ordem dos 
15 milhões de Euros e possibilitará manter os postos de trabalho existentes. 
 
Bens transaccionáveis e Balança Comercial portuguesa 
As exportações de bens e serviços portugueses continuam a assumir-se como o motor 
do crescimento da economia nacional, tendo a sua participação no PIB atingido quase 
39,7% em 2014 (Figura V.9). 
 

Figura V.9 – Repartição do PIB nacional 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: Banco de Portugal, Boletim Económico, Dezembro 2015 
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As projecções para a economia portuguesa em 2015-2017 apontam para uma 
recuperação gradual da actividade ao longo do horizonte de projecção. Após um 
crescimento do produto interno bruto (PIB) de 0,9% em 2014, a actividade económica 
em Portugal deverá continuar a apresentar um crescimento moderado, que se deverá 
traduzir num ritmo de crescimento médio em 2015-2017 próximo do previsto para a 
área do euro. 
 
A evolução projectada para a economia portuguesa é caracterizada por um crescimento 
sustentado da procura interna a par de um crescimento robusto das exportações, 
reflectindo a continuação da reafectação de recursos produtivos para sectores com maior 
exposição à concorrência internacional, à semelhança do que se tem observado nos 
últimos anos (Banco Portugal, 2015). 
 
O sector das Pastas e Papel é um dos mais dinâmicos da economia portuguesa, 
respondendo por cerca de 5% das vendas de bens ao exterior, correspondente a um valor 
de 2 306 milhões de euros, 72% dos quais em transacções com a UE (INE, 2013). 
 
Os bens exportados referem-se, sobretudo, à venda de papel e cartão e suas obras e 
obras de pasta celulósica (idem). 
 
O volume de negócios da Papeleira Portuguesa atingiu, no último ano, cerca de 
13 milhões de euros como referido, dos quais 62% corresponderam a vendas no 
mercado externo, 44% realizadas na EU e as restantes noutros mercados. A Papeleira 
Portuguesa tem vindo a apostar fortemente na produção de bens transaccionáveis como 
estratégia para dinamizar o crescimento da empresa, como evidencia o perfil das vendas 
em Portugal, que passaram de 58,6% do total do volume de negócios em 2011, para 
37,7% em 2015. 
 
Com o Projecto de Optimização, a empresa aumentará a sua capacidade produtiva 
líquida em cerca de 100% relativamente a 2015, prevendo-se manter a dinâmica 
exportadora actual. 
 
O incremento da produção de bens transaccionáveis constitui um impacte económico 
muito positivo para o equilíbrio da balança comercial portuguesa e para a 
competitividade da economia portuguesa em geral, contribuindo favoravelmente para a 
convergência desta com as economias mais dinâmicas da União Europeia, o que 
representa um impacte positivo importante, de abrangência nacional, reversível, e 
permanente. 
 
Internacionalização 
A empresa iniciou a sua actividade em 30 de Abril de 1959, com a designação “Matos e 
Rodrigues, Lda.”, dedicando-se desde então à fabricação de papel obtido a partir de 
100% de matérias-primas reutilizadas, destinado ao mercado interno.  
 
A recente alteração da estrutura accionista da empresa tornou possível perspectivar uma 
estratégia de crescimento sustentado da empresa, com uma aposta forte na 
internacionalização do seu produto. 
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O Projecto de Optimização é a peça fundamental nesta estratégia, melhorando a 
capacidade e a qualidade produtivas da unidade e permitindo o fabrico de papéis com 
um melhor índice de coesão interna. Com a implementação deste projecto de 
modernização e desenvolvimento, a Papeleira Portuguesa visa alavancar o seu desejável 
crescimento de forma sustentável e competitiva em mercados internacionais 
extremamente exigentes, o que constitui um impacte económico positivo de magnitude 
importante. 
 

1.13.1.2 Impactes a nível local 

Emprego e coesão social 
A construção do Projecto de Optimização será desenvolvido em duas fases, tendo a 
primeira início no final do primeiro trimestre de 2016, com uma duração de aproximada 
de 1 mês, e a segunda começo em Julho de 2017, prolongando-se igualmente por cerca 
de 1 mês.  
 
No decorrer do 1.º período de construção, estarão afectos às obras, em média, cerca de 
80 trabalhadores, número que será reduzido para 55, na 2.ª fase. 
 
Na fase de exploração, será mantido o número de trabalhadores actual (86). Apesar de 
não se prever a formação de emprego directo, estima-se a criação de um número não 
determinado de postos de trabalho indirecto, ligados à cadeia de fornecimentos a 
montante e a jusante, concepção de produto, marketing, distribuição, entre outros. 
 
Por outro lado, está prevista a formação dos trabalhadores durante as fases de construção e 
montagens, comissionamento e arranque, com especial ênfase na fase de comissionamento, 
que será ministrada pelos fornecedores dos equipamentos. Está prevista, ainda, a 
manutenção de treino adicional após a concretização do Projecto de Optimização para 
assegurar o correcto funcionamento dos equipamentos e o acompanhamento de quaisquer 
questões ou dúvidas que possam surgir nessa fase. 
 
O programa de formação englobará uma componente teórica e outra prática, sobre os novos 
equipamentos, as condições de operação, o controlo de processo e a resolução de situações 
problemáticas, bem como sobre todos os aspectos relevantes ligados à manutenção. 
 
Na fase anterior ao arranque, será elaborado o Manual de Procedimentos, o qual constituirá 
um dos pilares da formação contínua dos trabalhadores durante a fase de exploração. 
Transversalmente à área de produção, existirá a necessidade de formar os trabalhadores nas 
áreas da qualidade, ambiente e segurança. A formação referida acima aborda alguns 
aspectos destes temas.  
 
Este facto constitui um impacte positivo, na medida em que promove a qualificação dos 
recursos humanos e a criação de novas competências, factores relevantes para o 
desenvolvimento social e económico do concelho de Santa Maria da Feira. 
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Acresce que as alterações a implementar na instalação foram projectadas com base nos 
conceitos e tecnologias mais modernos, tendo em vista garantir o cumprimento de todos 
os requisitos de segurança das instalações e dos trabalhadores, bem como das 
populações da área envolvente. 
 
O projecto dá resposta integral à implementação das Melhores Técnicas Disponíveis 
(MTD), tal como definidas na Decisão de Execução da Comissão n.º 2014/687/UE, 
possibilitando minimizar os impactes ambientais desde logo na concepção e 
futuramente no funcionamento da instalação, incluindo a ocorrência de acidentes que 
envolvem riscos ambientais. 

 
Desenvolvimento económico 
Na fase de construção, o acréscimo de postos de trabalho na área da construção civil e 
montagem, para além de contribuir para a redução da taxa de desemprego, irá provocar 
um aumento do consumo a nível de bens e serviços por parte dos trabalhadores 
deslocados, constituindo um impacte positivo sobre a actividade económica, 
classificado de pouco significativo, sendo temporário, reversível e de abrangência 
regional. 
 
Por outro lado, o aumento de capacidade da Papeleira Portuguesa constitui um projecto 
de investimento que irá contribuir para a criação de riqueza e, consequentemente, para o 
desenvolvimento económico e social do concelho e da região. 
 
Em 2013, o PIB gerado na região Norte representou 28,4% do total nacional, sendo o 
Entre Douro e Vouga a 5.ª entre 8 sub-regiões, no contributo para a formação do PIB 
desta divisão administrativa. 
 
O investimento a aplicar no Projecto de Optimização será da ordem dos 15 milhões de 
euros, valor esse que representa cerca de 0,4% do PIB do Entre Douro e Vouga em 
2013. Este efeito dinamizador permitirá melhorar os indicadores macroeconómicos 
municipais e regionais, constituindo um impacte positivo de magnitude importante, 
certo, de abrangência regional. 

 
Qualidade vida das populações  
Na fase de construção, os efeitos negativos estarão associados aos incómodos causados 
pelas obras, a nível da produção de ruído e emissões gasosas resultantes, quer das 
actividades construtivas, quer do transporte de trabalhadores e de materiais.  
 
Na fase de funcionamento do Projecto de Optimização verificar-se-á uma melhoria na 
qualidade ambiental da envolvente da Papeleira, decorrente da redução das emissões 
residuais da instalação, com repercussões positivas na qualidade do ar, ambiente sonoro 
e qualidade da água. 
 
No que respeita à produção de resíduos, na fase de construção, o Empreiteiro será 
responsável por elaborar um Plano de Gestão de Resíduos, onde definirá as acções, 
meios e recursos a afectar para a recolha e armazenagem selectiva temporária, 
valorização e destino final de todos os resíduos que irão ser produzidos em obra, com 
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especial atenção aos RCD, na linha das recomendações constantes do presente EIA e de 
acordo com as normas e requisitos legais aplicáveis. No pressuposto do cumprimento 
estrito do Plano e atendendo que o país dispõe de operadores e infra-estruturas de gestão 
de resíduos com capacidade para receber os que irão ser produzidos na obra em 
referência, considera-se que não ocorrerão impactes neste domínio, nesta fase de 
projecto. 
 
Na gestão dos resíduos industriais valorizáveis e dos resíduos industriais perigosos, a 
Papeleira Portuguesa conta com uma rede de operadores de gestão de resíduos, a que já 
recorre já actualmente e que pretende manter e ampliar caso necessário, dotados das 
competências e meios adequados para lhes proporcionar um destino final 
ambientalmente adequado, dentro das normas e exigências actualmente em vigor no 
nosso país, como se descreve seguidamente. 

 
 Assim, no que respeita aos resíduos sólidos urbanos: 

A recolha dos resíduos sólidos do concelho de Santa Maria da Feira é realizada pela 
respectiva Câmara Municipal, sendo o nível de atendimento praticamente de 100%.  
 
Os resíduos são encaminhados para o aterro do Sistema Multimunicipal 
(concessionado à Suldouro), localizado na freguesia de Canedo no concelho de Santa 
Maria da Feira.  
 
A actividade da Suldouro abrange, igualmente, a recolha selectiva para as diversas 
fileiras de resíduos, bem como a exploração dos tecnossistemas de deposição final e 
valorização orgânica dos RSU. 

 
 Em relação aos resíduos não urbanos: 

Na região Norte e em geral, no país, existe um número alargado de entidades 
licenciadas para a recolha de resíduos industriais perigosos e não perigosos, que os 
encaminham para os sistemas integrados de tratamento, valorização e eliminação de 
resíduos por fileira (pilhas/acumuladores, óleos usados, solventes, plásticos, sucata, 
metais não ferrosos, equipamento eléctrico/electrónico, entre outros), a que a 
Papeleira Portuguesa recorre para entrega dos resíduos destas categorias.  
 

Em face do exposto, pode concluir-se que estão disponíveis e têm capacidade os meios 
necessários para a recolha, valorização e destino final dos resíduos a produzir pelo 
Projecto de Optimização da Papeleira Portuguesa, quer na fase de construção, quer na 
fase de exploração, daqui não advindo quaisquer efeitos negativos para a qualidade de 
vida das populações. 
 
Assim, consideram-se que os impactes negativos na qualidade de vida das populações 
terão magnitude reduzida na fase de construção, atendendo à dimensão da obra e da 
ocupação humana na envolvente do projecto, sendo temporários e reversíveis. Na fase 
de exploração, espera-se uma melhoria da qualidade de vida das populações associada 
ao desagravamento dos níveis de emissões residuais da instalação.  
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Segurança  
Na fase de obra, o estaleiro terá um plano de funcionamento que incluirá regras 
ambientais e de segurança, de acordo com os requisitos da legislação aplicável, que o 
Empreiteiro terá que consubstanciar em sistemas de gestão ambiental e de segurança, a 
ser aprovados previamente pelo Dono da Obra. Assim, na fase de construção, estarão 
minimizadas as probabilidades de ocorrência de cenários potenciais de acidente, quer 
para os trabalhadores, quer para a população localizada na envolvente da obra.  
 
Na fase de funcionamento do Projecto de Optimização, prevê-se uma melhoria das 
condições de segurança da unidade industrial, após a implementação das medidas de 
reforço dos meios de detecção e combate a incêndios (ver Análise de Risco incluída no 
ponto 2 do presente capítulo). Assim, deste ponto de vista, o projecto aporta um impacte 
positivo ao contribuir para a minimização do nível de risco e para a promoção das 
condições de segurança de pessoas e bens na instalação e respectiva envolvente. 

 
Acessibilidades e Tráfego  
Na fase de construção e exploração há que atender a eventuais perturbações na rede 
viária de acesso à instalação em consequência da geração de tráfego pelo projecto. 
 
O acesso directo à Papeleira Portuguesa faz-se através da ER 1-14, sendo esta acedida, 
quer pelo IC1/A29, quer pelo IP1/A1. Qualquer uma das vias referidas encontra-se 
pavimentada e em bom estado de conservação, sendo que as primeiras apresentam perfil 
de auto-estrada e a ER1-14 exibe duas faixas de rodagem com 1 via cada, sem 
separador central, e duas bermas com 0,50 m. 
 
O tráfego que será gerado pelo Projecto de Optimização está indicado no Quadro V.19.  

 
Quadro V.19 – Geração de tráfego pelo Projecto de Optimização 

Acréscimo no tráfego médio diário (veículos/dia/2 
sentidos) Categoria de veículos 

Fase de construção Fase de exploração 

Ligeiros 
80 (1.ª fase) 
50 (2.ª fase) 

0 

Pesados 
20 (1.ª fase) 
10 (2.ª fase) 

20 

 
Não existem postos de contagem de tráfego para a ER1-14, que dá acesso directo à 
Papeleira Portuguesa, pelo que não é possível avaliar a capacidade de carga actual destas 
vias, nem os impactes decorrentes da procura de tráfego pelo projecto em avaliação. 
 
Pode-se referir, por outro lado, que na fase de exploração não ocorrerão acréscimos no 
tráfego de veículos ligeiros em consonância com a manutenção do número de postos de 
trabalho após a implementação do Projecto de Optimização, já referida, prevendo-se um 
incremento de 50% sobre o tráfego de veículos pesados que actualmente acede à 
Papeleira Portuguesa. 
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1.13.3 Síntese conclusiva 

A implementação do Projecto de Optimização da Papeleira constituirá um impacte 
positivo importante a nível nacional, pelo seu contributo para equilibrar a balança de 
transacções correntes, dado que parte da produção futura se destina aos mercados 
internacionais. Também, o investimento a realizar, bem como o VAB que será gerado, 
terão reflexos muito positivos na dinâmica económica local/regional/nacional, 
contribuindo para melhorar os indicadores nacionais neste domínio. 
 
O aumento de produção previsto permitirá também à Papeleira Portuguesa alavancar a 
sua posição nos mercados internacionais onde opera actualmente e expandir a sua 
actividade a outros, dando cumprimento à sua estratégia de internacionalização. 
 
A criação de postos de trabalho temporários, na fase de construção, e a contribuição 
para a criação de postos de trabalho indirectos, na fase de exploração, relacionados com 
actividades conexas, constitui também um impacte positivo moderado e pouco 
significativo, respectivamente. 
 
A formação dos trabalhadores no âmbito do Projecto de Optimização constituirá um 
impacte positivo a considerar, pela qualificação de competências que promove. 
 
Os impactes negativos originados na fase de construção serão resultantes dos 
incómodos causados pelas obras, a nível de produção de resíduos, de ruído e de poeiras, 
e do aumento de tráfego nas vias envolventes. Estes impactes serão temporários e 
reversíveis e de magnitude pouco significativa, atendendo à reduzida dimensão da obra.  
 
Na fase de exploração, prevêem-se impactes positivos na qualidade de vida das 
populações, relacionados com a diminuição das emissões líquidas, gasosas e ruído. 
Acresce que a melhoria dos meios de segurança passivos e activos prevista concorre 
para a redução do risco actual da Papeleira, que já actualmente é baixo. 
 

1.14 Ordenamento do Território e Condicionantes  

Os eventuais impactes neste domínio relacionam-se com potenciais situações de 
conflito com figuras de ordenamento territorial ou outras condicionantes legalmente 
estabelecidas. 
 
O Projecto de Optimização da Papeleira Portuguesa irá localizar-se integralmente no 
interior do perímetro fabril desta unidade, em São Paio de Oleiros, município de Santa 
Maria da Feira.  
 
Segundo a Planta de Ordenamento do PDM respectivo, as áreas onde serão realizadas as 
intervenções previstas estão classificadas como: 
 

– “Solo Urbano”, na categoria de “Espaço de Actividade Económica Urbanizado” – 
Edifícios da máquina de papel, preparação de pastas, armazém de produto 
acabado transformado e armazém de matéria-prima; 
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– Espaço Comum ao Solo Urbano e Solo Rural, nas categorias de Estrutura 
Ecológica Municipal e Zonas Inundáveis e Ameaçadas pelas Cheias – Edifícios de 
armazém de produto acabado transformado e máquina de papel. 

 
De acordo com a Planta de Condicionantes do mesmo PDM, as áreas onde irão ocorrer 
intervenções no âmbito do projecto em apreço estão abrangidas por: 
 

− Rede Eléctrica – Edifício do armazém de matéria-prima, onde se irá localizar a 
ETARI; 

− REN – Exclusão por compromissos – Edifícios da máquina de papel e do 
armazém de produto acabado transformado (parte); 

− Zonas Inundáveis e Ameaçadas pelas Cheias – Edifícios da máquina de papel e do 
armazém de produto acabado transformado (parte). 

 
Quanto ao regime de ocupação da Estrutura Ecológica Municipal (EEM), de acordo 
com o Regulamento do PDM, “os espaços das áreas integradas em EEM é o previsto 
nas categorias de espaço em que se inserem, sendo que, e sem embargo do cumprimento 
do disposto na legislação aplicável, deverá, quando possível, ser articulado com as 
seguintes disposições: 
 

a) As alterações de topografia do terreno, destruição do solo vivo e coberto vegetal 
nas áreas integrantes da EEM apenas são admissíveis desde que se verifique o 
cumprimento do estabelecido na alínea b); 

b) As operações urbanísticas a realizar em áreas integrantes em EEM devem, sempre 
que possível, minimizar a impermeabilização dos solos, designadamente através 
da criação de espaços verdes.” 

 
De acordo com o Regulamento do PDM de Santa Maria da Feira, nas zonas inundáveis 
são interditas as seguintes acções: a) Operações urbanísticas de construção ou 
ampliação, qualquer que seja o seu fim; b) Alteração do sistema natural do escoamento 
por obstrução à circulação das águas; c) Realização de obras que impliquem alterações 
das características naturais das zonas ou da foz das ribeiras; d) Destruição do 
revestimento vegetal ou alteração do relevo natural, exceto quando decorrentes da 
própria atividade. 
 
Excecionalmente são admitidas operações de construção e ampliação, quando 
localizados em solo urbano e nas categorias de espaço afectas dominantemente a 
construção. Neste último caso, os edifícios referidos ficam obrigados a apresentar uma 
cota do primeiro piso habitável superior à cota atingida pela maior cheia conhecida para 
o local em causa, sendo que as situações admitidas não podem incluir construções 
destinadas a armazenagem ou produção de matérias químicas ou biológicas perigosas. 
Acresce que, no solo urbano abrangido por zona inundável ou que nesta venha a ser 
incluído, não é permitida a construção de quaisquer obstáculos à drenagem das águas. 
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Face ao exposto, e atendendo a que o projecto em apreço se desenvolve integralmente 
em edifícios existentes, legalmente autorizados, pode concluir-se que a natureza das 
intervenções projectadas está em conformidade com as disposições vertidas nos 
instrumentos de ordenamento territorial aplicáveis. 
 
Acresce que a pretensão, uma vez que será concretizada em solos já actualmente 
pavimentados e edificados, não irá contribuir para agravar os factores que concorrem 
para as situações de cheias e inundações, designadamente aumento da área 
impermeabilizada e redução do tempo de concentração da bacia hidrográfica em causa. 
 

1.14.2 Síntese conclusiva 

O instrumento de gestão territorial de nível municipal aplicável ao local do projecto é o 
Plano Director Municipal de Santa Maria da Feira, na sua primeira revisão, em vigor 
desde 30 de Abril de 2015. 
 
De acordo com a Planta de Ordenamento do PDM, as áreas do perímetro industrial da 
Papeleira Portuguesa onde decorrerão as intervenções previstas estão classificadas como 
Espaço de Actividades Económicas em Solo Urbano e Espaço Comum ao Solo Urbano 
e Solo Rural, nas categorias de Estrutura Ecológica Municipal e Zonas Inundáveis e 
Ameaçadas pelas Cheias. 
 
Em termos de condicionantes, identifica-se a localização de parte dos edifícios da máquina 
de papel e de produto acabado transformado em Zonas Inundáveis e Ameaçadas pelas 
Cheias. 
 
Por outro lado, o Projecto de Optimização irá ser integralmente realizado no interior de 
edifícios existentes, legalmente autorizados, não determinando alterações no grau de 
impermeabilidade do perímetro fabril. 
 
Nesta conformidade, considera-se não ocorrerem situações de não compatibilidade com 
os instrumentos de ordenamento territorial aplicáveis. 
 
 

2. ANÁLISE DE RISCO 

2.1 Introdução 

A análise de risco tem por objectivo identificar os riscos de acidentes potenciais que 
podem ocorrer na Papeleira Portuguesa e, paralelamente, descrever os meios 
disponíveis de minimização desses mesmos riscos. 
 
Um acidente potencial pode ter uma origem interna na instalação ou estar ligado a um 
acontecimento externo. 
 
Na presente análise são identificadas as fontes de perigo, avaliados os riscos que 
representam, bem como as consequências para o ambiente e para a segurança, higiene e 
saúde no trabalho. 
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Para minimizar os riscos, são descritas as medidas de prevenção, protecção e de 
intervenção, de forma a conseguir-se um nível adequado de segurança interna e externa 
na instalação. 
 
A análise de risco inclui também as alterações associadas ao projecto de optimização da 
Papeleira Portuguesa. 
 

2.2 Enquadramento na Legislação 

A Papeleira Portuguesa não está nem ficará enquadrada pelo Decreto-Lei n.º 150/2015, 
de 5 de Agosto, como se pode verificar no Quadro V.20, o qual indica as capacidades 
máximas de armazenagem de substâncias perigosas actuais, mas que não serão alteradas 
com a implementação do projecto de optimização. 
 

Quadro V.20 – Enquadramento no Decreto-Lei n.º 150/2015 

Substância Designada Categ. 
Perigo 

Códigos 
H 

Armaz. 
(t) 

Qinf. 
(t) 

Cálculo 
(q/Qinf.) 

Qsup. 
(t) 

Cálculo 
(Q/Qsup.) 

Gasóleo S E2 H411 2,0 2 500 0,001 25 000 0,0001 
Gasóleo S P5c H226 2,0 2 500 0,001 25 000 0,0001 
Hipoclorito de Sódio N E1 H400 1,5 100 0,015 200 0,0075 
Aqua GV 0224* N P5c H226 0,125 5 000 0,00003 50 000 0,000003 
* Tratamento de água das caldeiras 

Verificação da Acumulação Ac. Inf. Ac. Sup.      
Secção H – Perigos para a Saúde 0 0      
Secção P – Perigos Físicos 0,001 0,0001      
Secção E – Perigos para o Ambiente 0,016 0,008      

 
2.3 Riscos Internos 

2.3.1 Introdução 

Na Papeleira Portuguesa existem riscos de acidentes, incluindo de incêndio e de 
explosão, devido essencialmente à utilização de gás natural como combustível. 
 
Para além do gás natural, existem outras substâncias que envolvem riscos de incêndio, 
nomeadamente as matérias-primas e os produtos fabricados, ou seja, papel recuperado, 
rejeitados do fabrico de pasta de papel, bobinas e produtos acabados de papel e ainda as 
redes eléctricas.  
 
De acordo com as substâncias utilizadas e as respectivas áreas onde são recebidas, 
armazenadas e utilizadas, bem como outros factores de risco, foram identificados e 
avaliados os riscos de acidentes, cuja descrição vem apresentada a seguir. 
 

2.3.2 Identificação e classificação dos riscos de acidentes 

No Quadro V.21 apresenta-se a lista dos principais riscos de acidentes, incluindo o tipo 
de acidentes e a sua importância ou magnitude, em termos de consequências, com o 
seguinte código:  
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– V : vidas humanas; 
– P : perda de propriedade; 
– D : degradação ambiental (descargas, derrames ou emissões). 

 
A magnitude das consequências tem a seguinte classificação: 
 

– 0 : Irrelevante (sem consequências em vidas humanas, perda de propriedade ou 
degradação ambiental); 

– 1 : Moderadamente importante (sem consequências em vidas humanas ou 
significativas perda de propriedade ou degradação ambiental); 

– 2 : Importante (com consequências em vidas humanas, embora em número 
reduzido, e significativas perda de propriedade ou degradação ambiental); 

– 3 : Muito importante (com consequências em vidas humanas, em número 
significativo, e importantes perdas de propriedade ou degradação ambiental). 

 
Quadro V.21 – Riscos e consequências de acidentes 

Riscos de Acidentes 
Área, Instalação ou Situação 

Operacional Incêndio Explosão Libertação de 
Gases Tóxicos 

Derrames de 
Hidrocarbonetos 

Acidentes com 
Máquinas Industriais 

ou Viaturas 

Armazenagem e manipulação de 
gasóleo 

V2 
P2 
D2 

V2 
P2 
D2 

V1 
P0 
D1 

V0 
P1 
D2 

V0 
P0 
D0 

Circulação de empilhadores 
V1 
P2 
D1 

V2 
P2 
D1 

V1 
P0 
D1 

V0 
P1 
D1 

V1 
P2 
D1 

Redes de gás natural  
V3 
P3 
D2 

V3 
P3 
D2 

V2 
P0 
D2 

V0 
P0 
D0 

V0 
P0 
D0 

Caldeiras a gás natural  
V3 
P3 
D2 

V3 
P3 
D2 

V1 
P0 
D1 

V0 
P1 
D2 

V0 
P0 
D0 

Redes de vapor  
V0 
P0 
D0 

V2 
P2 
D1 

V0 
P0 
D0 

V0 
P0 
D0 

V0 
P0 
D0 

Quadros e redes eléctricas 
V3 
P3 
D2 

V3 
P3 
D2 

V1 
P0 
D2 

V0 
P0 
D0 

V0 
P0 
D0 

Armazenagem de papel 
recuperado 

V3 
P3 
D2 

V2 
P3 
D2 

V1 
P0 
D2 

V0 
P1 
D2 

V1 
P2 
D1 

Armazenagem de outras matérias-
primas 

V3 
P3 
D2 

V2 
P3 
D2 

V1 
P0 
D2 

V0 
P1 
D2 

V1 
P2 
D1 

Armazenagem de bobinas e de 
produto final 

V3 
P3 
D2 

V2 
P3 
D2 

V1 
P0 
D2 

V0 
P1 
D2 

V1 
P2 
D1 

Áreas de escritórios e sociais 
V3 
P3 
D2 

V2 
P3 
D2 

V2 
P0 
D2 

V0 
P0 
D0 

V0 
P0 
D0 
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2.3.3 Cenários de acidentes  

2.3.3.1 Fuga de gás natural na tubagem de distribuição seguida de ignição 

a) Descrição do acidente 
O cenário considerado diz respeito a uma fuga de gás natural por rotura de conduta 
na Central de Produção de Vapor.   
 
Foram consideradas as seguintes condições: 
 
• Diâmetro da tubagem: ............ 4”; 

• Diâmetro da rotura:................. 1”; 

• Pressão do gás natural: ........... 0,4 bar (r). 
 
A simulação do acidente foi efectuada através da utilização do modelo CHEMS, da 
Arthur D. Little Inc., EUA, cujos dados e resultados se incluíram no Anexo XI do 
Volume de Anexos, bem como a descrição do modelo utilizado. 
 

b) Avaliação das consequências 
Em termos de consequências, os resultados obtidos foram os seguintes: 
 
• Comprimento da chama:......... 7 m; 

• Zona de danos graves: ............ 14 m. 
 
De acordo com os resultados obtidos, os efeitos da radiação da chama atingem um 
raio de 14 m em relação ao ponto de fuga e ignição do gás natural, afectando nessa 
área pessoas e bens que estejam presentes, mas que se circunscrevem às instalações 
da Papeleira Portuguesa. 
 

c) Medidas previstas de prevenção e mitigação 
Em primeiro lugar, é de salientar que foram e serão cumpridos os regulamentos e 
legislação aplicável, no que se refere ao projecto, montagem, inspecção e exploração 
das redes e equipamentos que utilizam gás natural. 
 
No caso de ocorrência de uma fuga em tubagem ou válvulas, existe um sistema 
automático no Posto de Redução e Medida (PRM) que, por detecção de pressão 
baixa, fecha a válvula de seccionamento de alimentação à rede de distribuição. 
 
No caso da ocorrência de um incêndio, existem instruções precisas de actuação, as 
quais estão descritas no Plano de Emergência Interno (PEI) da Papeleira Portuguesa.   
 

2.3.3.2 Derrame de óleo de lubrificação 

a) Descrição do acidente 
Foi considerada a queda de um tambor de óleo de lubrificação de 200 l, com o 
derramamento integral no exterior dos edifícios fabris. 
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b) Avaliação das consequências  
O derrame de 200 l de óleo poderá atingir a rede de águas pluviais, a qual efectua a 
descarga na ribeira das Lamas, o que poderá gerar um impacte ambiental 
significativo, apesar da quantidade ser reduzida. 
 

c) Medidas previstas de prevenção e de mitigação 
Em termos de prevenção de riscos, os locais de armazenagem de óleos novos e de 
óleos usados, em área coberta, estão dotados de bacia de contenção para recolha de 
eventuais derrames. 
 
No caso da ocorrência de um derrame acidental fora das bacias de contenção, o 
pessoal envolvido efectuará as acções necessárias para impedir que este atinja a rede 
de águas pluviais. Assim, a zona do derrame será rapidamente delimitada com um 
produto adequado de absorção. Após recolha, o produto derramado será colocado em 
contentor próprio e encaminhado para destino final adequado.  
 

2.3.3.3 Ocorrência de um sismo 

Segundo o RSA – Regulamento de Segurança e Acções para Estruturas de Edifícios e 
Pontes, o local do projecto situa-se na zona sísmica D, em que o coeficiente de 
sismicidade α = 0,3 corresponde à classe de sismicidade de menor risco do território 
nacional.  
 
Apesar disso, os aspectos relacionados com os riscos associados à ocorrência de sismos 
têm alguma relevância na Papeleira Portuguesa, pelo que são analisados a seguir alguns 
cenários de acidentes.   
 
Colapso num ou mais contentores com substâncias perigosas e com consequente 
derrame no solo 

a) Descrição do acidente 
Anteriormente, foi já analisado um acidente resultante do derrame de óleo de 
lubrificação, derrame esse que pode ser provocado pela ocorrência de um sismo, pelo 
que é aplicável a avaliação de consequências e as medidas previstas de prevenção e 
mitigação indicadas. 
 
Outros cenários de acidentes, eventualmente mais gravosos, dizem respeito, por 
exemplo, ao colapso de contentores com substâncias perigosas (produtos químicos e 
gasóleo).  
 

b) Avaliação das consequências 

As consequências de eventuais derrames de substâncias perigosas, as quais podem 
atingir a rede de águas pluviais, por drenagem para os sumidouros dos arruamentos, 
ou mesmo de eventual contaminação do solo, constituem um potencial impacte 
ambiental significativo. 
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c) Medidas previstas de prevenção e mitigação   
O gasóleo é armazenado num reservatório em área coberta e com bacia de contenção 
com capacidade para a totalidade da quantidade armazenada. 
 
Existem bacias de contenção estanques onde estão instalados os reservatórios de 
armazenagem de produtos químicos, todos eles em áreas cobertas, permitindo 
também a recolha de eventuais derrames, pelo que o risco de contaminação do solo e 
das águas subterrâneas é muito reduzido.  
 
No entanto, no caso de um derrame de elevadas proporções, existem procedimentos 
definidos de comunicação com o exterior, nomeadamente com os Bombeiros, GNR e 
SNPC. 
 

Incêndio ou explosão 

a) Descrição do acidente  
Foi anteriormente analisado um cenário de acidente grave, que pode ser provocado 
por um sismo, nomeadamente uma fuga de gás natural na tubagem de distribuição, 
seguida de ignição. 
 
No entanto, um sismo de elevadas proporções poderá ser também a origem de um 
incêndio ou explosão, por exemplo, devido a um curto-circuito em quadros 
eléctricos. 
 

b) Avaliação das consequências 
No caso de não actuarem os meios existentes, o acidente poderá ter consequências 
muito graves, no que respeita a pessoas e bens, essencialmente no interior das 
instalações. 
 

c) Medidas previstas de prevenção e mitigação   
A descrição dos meios de combate a incêndio, a implementar no âmbito do presente 
projecto de optimização, foi incluída no Anexo XI do Volume de Anexos. 
 
Para além da activação dos meios internos, se ocorrer um incêndio/explosão de 
elevadas proporções, serão accionados os procedimentos de comunicação externa. 
 

2.3.3.4 Falha de energia eléctrica  

No caso de falha de energia eléctrica, param as bombas de alimentação ou recirculação 
de fluidos, não dando origem a situações de derrame ou de transbordo. As exaustões dos 
sistemas de queima não são forçadas, pelo que não ocorrem situações de sobrepressão 
nos equipamentos e os reservatórios de pressão (caldeiras de produção de vapor) 
dispõem de válvulas de segurança adequadas.  
 
Por falha de energia eléctrica, o Posto de Redução e Medida (PRM), do qual é efectuada 
a distribuição de gás natural aos consumidores das instalações, designadamente às 
caldeiras de produção de vapor, dispõe de electroválvula que efectua o corte de gás.  
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No entanto, se mesmo assim ocorrer algum acidente, considera-se que os meios 
disponíveis e os procedimentos descritos anteriormente asseguram uma resposta cabal a 
situações de falha de energia eléctrica.  
 

2.4 Riscos Externos 

O risco externo mais importante, excluindo o acontecimento de catástrofes naturais, está 
associado à ocorrência de um incêndio de elevadas proporções nas áreas florestais e 
urbanas/industriais próximas. 
 
No entanto, a organização interna e os meios de prevenção e alerta estarão devidamente 
preparados para encarar qualquer acidente externo da mesma forma que os acidentes 
internos. 

2.5 Meios de Prevenção e Protecção 

2.5.1 Concepção 

As questões de higiene e segurança constituirão a vertente primordial a ter em conta em 
todas as fases do projecto de optimização da Papeleira Portuguesa. 
 
Assim, a optimização das instalações irá basear-se nos conceitos e na utilização dos 
equipamentos mais modernos e pessoal especialmente treinado, factores que, à partida, 
deverão servir para minimizar os riscos de acidentes. 
 
Referem-se em seguida as principais medidas e os meios organizacionais que existem e 
que irão abranger as novas instalações para a prevenção e protecção dos riscos 
identificados. 

2.5.2 Medidas gerais de carácter preventivo de acidentes pessoais 

As seguintes medidas de carácter preventivo, em particular, serão consideradas desde a 
fase de concepção do projecto de optimização da Papeleira Portuguesa: 
 

• Compartimentação no interior dos edifícios com portas corta-fogo, destinando-se 
a limitar a propagação de eventuais incêndios, proteger os caminhos de evacuação 
e garantir o isolamento dos diversos locais; 

• Existência de sistemas de desenfumagem para evacuação de fumos; 

• Colocação de isolamento térmico, identificação e protecções de segurança 
adequados de tubagens e de superfícies com temperaturas elevadas; 

• Colocação de pavimentos antiderrapantes em todas as áreas húmidas; 

• Concepção de locais de arrumo de ferramentas e outros acessórios, de forma a não 
causarem obstrução em locais de passagem e de trabalho; 

• Criação de condições de fácil acessibilidade a equipamentos, válvulas, aparelhos 
de medida, entre outros; 

• Criação de condições de luminosidade adequada nos locais de trabalho; 

• Instalação de sistema de ventilação em todos os locais de trabalho, onde seja 
previsível a presença de gases ou vapores perigosos; 



 

 Estudo de Impacte Ambiental do Projecto de Optimização da Papeleira Portuguesa – Relatório 
V-256

• Disponibilização de meios adequados de movimentação mecânica de cargas; 

• Instalação dos comandos locais manuais em zonas acessíveis ou, se tal não for 
possível, instalação de escadas de serviço, patamares ou plataformas de acesso 
fácil; 

• Utilização por todos os colaboradores dos equipamentos de protecção individual 
preconizados como obrigatórios. 

 
Todos os equipamentos a instalar estarão, por força contratual, em conformidade com 
os requisitos de segurança considerados no Decreto-Lei n.º 103/2008, de 24 de Junho, e 
restante legislação aplicável sobre a matéria. Relativamente a todos os locais de trabalho 
onde subsistam riscos ou estes não possam ser suficientemente limitados por medidas 
preventivas, far-se-á o recurso a: 
 

• Aplicação de sinalização de segurança adequada; 

• Utilização de EPI (equipamentos de protecção individual). 
 
Os EPI serão adequados aos riscos a prevenir e às condições dos postos de trabalho, de 
acordo com as normas de segurança aplicáveis, em termos de concepção e fabrico. 
 

2.5.3 Meios humanos e de carácter organizacional 

Existe um Sistema de Gestão da Saúde e da Segurança do Trabalho na Papeleira 
Portuguesa, com base na norma OHSAS 18001, em articulação com o Sistema de 
Gestão Ambiental ISO 14001 e com o Sistema de Gestão da Qualidade ISO 9001, os 
quais irão manter-se após a concretização do projecto de optimização. 
 
A Administração da Papeleira Portuguesa assume a Segurança e Saúde no Trabalho 
como prioridade de gestão e acredita que a excelência operacional e a disciplina da 
organização só são possíveis com uma eficaz protecção dos colaboradores, do ambiente 
e dos recursos materiais. 
 
Para concretização das medidas de autoprotecção, o Responsável de Segurança 
estabelece a organização necessária, recorrendo aos colaboradores presentes em cada 
turno na instalação, os quais têm competência de acordo com os padrões de certificação 
para os vários perfis funcionais. Os colaboradores nomeados para as equipas de 
segurança são responsabilizados pelo Responsável de Segurança, relativamente ao 
cumprimento das atribuições que lhes estão cometidas na organização de segurança. 
 

2.5.4 Meios de detecção, protecção e combate a incêndios 

Os meios de detecção, protecção e combate a incêndios estão descritos no Anexo XI do 
Volume de Anexos. 
 

2.6 Meios de Prevenção na Fase de Construção 

Os meios de prevenção e protecção de acidentes e de outros aspectos ambientais para a 
fase de construção foram descritos no ponto 5.4.6 do Capítulo III. 
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3. AVALIAÇÃO GLOBAL DE IMPACTES 

3.1 Introdução Metodológica 

A avaliação global dos impactes no meio ambiente gerados pela implementação do 
projecto em estudo será efectuada com base no método matricial. Esta metodologia 
incorpora, basicamente, uma lista de actividades ou acções do projecto, conjuntamente 
com outra, relativa aos descritores ambientais susceptíveis de serem afectados. As duas 
listas relacionam-se numa matriz, que identifica relações de causa-efeito entre as 
actividades e os impactes no meio ambiente. As relações estabelecidas podem ser de 
diversos tipos, mas, no essencial, procuram representar a existência, magnitude e tipo de 
impactes de ocorrência certa ou provável. 
 
O seu interesse principal reside na capacidade de relacionar simultaneamente todas as 
acções impactantes e os efeitos associados, permitindo uma consideração simultânea de 
todas as variáveis envolvidas. 
 
A matriz a desenvolver incorporará, assim, no eixo horizontal as seguintes acções 
específicas do projecto em causa: 
 

• Fase de construção, onde se consideraram as movimentações de terras; 
pavimentações, execução de fundações e construção/beneficiação dos edifícios e 
instalação de equipamentos; o estabelecimento de estaleiros, o tráfego de obra e as 
alterações sociais e económicas geradas pela presença de trabalhadores; 

• Existência física do projecto, que corresponde à ocupação, sob o ponto de vista 
físico, da área de estabelecimento do projecto; 

• Fase de laboração, relacionada com o funcionamento do projecto, isto é, das 
emissões que produz (líquidas, sólidas e gasosas), do tráfego, do ruído, do 
emprego, do produto interno e valor acrescentado bruto gerados. Nesta fase, 
consideram-se, ainda, as acções de eventuais projectos correlacionados que 
produzem efeitos cumulativos e sinergéticos. 

 
No eixo vertical serão considerados os diferentes factores do ambiente eventualmente 
afectados e que se encontram divididos em factores geofísicos, factores de qualidade 
do ambiente, factores bióticos e factores humanos. As relações entre os dois eixos são 
expressas através de indicadores qualitativos e quantitativos referentes aos seguintes 
descritores: 
 

• Natureza do impacte 
+ Positivo 
- Negativo 
 

• Importância 
0 Inexistente  4 Importante 
1 Reduzido  5 Muito Importante 
2 Pouco significativo    
3 Moderado    
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3.2 Avaliação Global 

Da leitura da matriz de impactes (Quadro V.22), pode concluir-se de imediato que o 
projecto apresenta um reduzido nível de impacte negativo, e que, de uma forma global, 
os impactes ambientais positivos do projecto se sobrepõem largamente aos efeitos de 
natureza negativa. 
 
A fase de construção, que decorrerá em duas fases, a 1.ª fase correspondente às intervenções 
no edificado, secaria da máquina e gerador de vapor, e a 2.ª fase, respeitando às 
intervenções na preparação de pastas, secção húmida da máquina de papel e ETARI.  
 
As actividades desta fase dos trabalhos não exigirão abertura de acessos, prevendo-se 
instalar o estaleiro no interior no perímetro fabril, em área já pavimentada. A natureza 
das intervenções a empreender não exigirá igualmente a realização de movimentações 
de terras com significado, referindo-se apenas as necessárias à abertura de caboucos 
para consolidação das fundações do edifício de produto acabado transformado, que irá 
integrar mais um piso por encimação do existente. Consequentemente, os níveis de 
impacte nesta fase são reduzidos, com expressão mais significativa nos descritores ruído 
e qualidade do ar, devido ao aumento temporário do tráfego e às actividades de 
construção/demolição, mas de magnitude reduzida, em correspondência com a fraca 
dimensão das acções em questão. Nesta fase assinala-se, ainda, um impacte positivo 
associado à formação de emprego e, indirectamente, à dinamização das actividades 
económicas locais. 
 
Na fase de exploração, os impactes ambientais negativos são maioritariamente pouco 
relevantes, qualificados com magnitude nula a pouco significativa, com excepção dos 
efeitos negativos sobre os recursos hídricos superficiais, devido ao aumento das 
necessidades hídricas do projecto, a satisfazer a partir da captação na ribeira de Lamas e 
dos furos e poços existentes. Este impacte foi qualificado com magnitude moderada, 
sendo passível de minimização, através da aplicação de um modelo adequado de gestão 
das origens de água e dos consumos na instalação, com aumento do fecho do balanço 
hídrico nos meses mais críticos e realização da paragem anual da fábrica no período 
estival.  
 
Relativamente ao ordenamento territorial, parte dos edifícios da máquina de papel e do 
armazém de produto acabado transformado está classificada no PDM como Estrutura 
Ecológica Municipal e Zonas Inundáveis e Ameaçadas pelas Cheias. No entanto, dado 
que as intervenções irão decorrer no interior dos edifícios existente, legalmente 
autorizados, e a sua natureza não concorre para a potenciação dos fenómenos em causa, 
considera-se não existir uma situação de não conformidade com os instrumentos de 
ordenamento territoriais aplicáveis. 
 
Assinala-se, por outro lado, que a existência física e o funcionamento da instalação não 
se traduzem em perturbações nos descritores ecologia e património. 
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Quadro V.22 – Matriz Global de Impactes  

IMPACTES SOBRE OS COMPARTIMENTOS AMBIENTAIS 
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ESTALEIROS E OUTRAS 
INSTALAÇÕES 0 0 0 0 0 0 -1 -1 -1 0 0 0 -1 0 -1 - - - 

TERRAPLENAGEM 0 0 0 0 0 0 -1 -1 0 0 0 0 0 0 -1 - - - 

CONSTRUÇÃO/REABILITAÇÃO 
DE EDIFÍCIOS; INSTALAÇÃO 

DE EQUIPAMENTOS 
0 0 0 0 0 0 -1 -1 -2 0 0 0 -1 0 -1 - - - 

TRÁFEGO 0 - - -1 0 0 -1 -1 -2 0 0 0 - - -1 - - - 

FASE DE CONSTRUÇÃO 

POSTOS DE TRABALHO - - - - - - - - - - - - - - - +3 - +2 

EXISTÊNCIA FÍSICA DO 
PROJECTO 

OCUPAÇÃO FÍSICA DO 
ESPAÇO  0 0 0 0 0 0 - - - 0 0 0 +3 0 - - 0 - 

UTILIZAÇÃO DE RECURSOS 
NATURAIS 0 0 0 0 -3 -1 0 - - 0 0 0 - - - - - - 

POSTOS DE TRABALHO - - - - - - - - - - - - - - - +2 - +2 

TRÁFEGO 0 - - -1 - - -1 -1 0 -1 -1 -1 - - -1/0 - - - 

EMISSÕES POLUENTES 0 - - 0 - - +4 -1 +2 +2 +2 +2 - - +2/+3 - - - 

FASE DE EXPLORAÇÃO 

GERAÇÃO DE PRODUTO 
INTERNO/VAB/EXPORTAÇÕES - - - - - - - - - - - - - - - - - +4 

Legenda: 

NATUREZA DOS IMPACTES IMPORTÂNCIA DOS IMPACTES OUTRAS SIGNIFICAÇÕES 
    
+ POSITIVO 0 NULO 3 MODERADO - NÃO APLICÁVEL 
- NEGATIVO 1 REDUZIDO 4 IMPORTANTE ? – INCERTO 
 2 POUCO SIGNIFICATIVO 5 MUITO IMPORTANTE * QUALIFICAÇÃO DO EMPREGO EXISTENTE 
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Já no domínio dos factores de qualidade do ambiente, na fase de exploração, prevêem-
se impactes positivos, qualificados com magnitude reduzida a importante. Com efeito, a 
redução das emissões da instalação produzem efeitos positivos principalmente ao nível 
da qualidade da água e ambiente sonoro, sendo de salientar a melhoria do indicador de 
ruído nocturno num dos receptores sensíveis próximos da instalação. 
 
Os efeitos positivos do projecto fazem-se também sentir nos factores sócio-económicos, 
com magnitudes entre pouco significativa a importante, citando-se o contributo para o 
incremento da produção de bens transaccionáveis, aumento das exportações e crescimento 
do PIB. 
 
 

4. MEDIDAS DE MINIMIZAÇÃO 

4.1 Considerações Introdutórias 

As recomendações e medidas aqui apresentadas têm como objectivo a minimização ou 
compensação dos impactes negativos e a potenciação dos impactes positivos 
identificados no ponto 1 deste capítulo. 
 
A lista de medidas apresenta-se organizada segundo as fases em que estas devem ser 
implementadas e, dentro destas, por medidas de carácter geral e por medidas 
específicas, de acordo com as áreas temáticas abordadas na avaliação de impactes.  
 

4.2 Fase de Construção 

4.2.1 Medidas gerais 

4.2.1.1 Fase de preparação prévia à execução das obras 

Nesta fase prévia, recomenda-se que: 
 
R.1 Se proceda à divulgação do programa de execução das obras às populações 

interessadas, designadamente à população residente na freguesia de São Paio de 
Oleiros, onde se localiza o projecto, e também na freguesia de Paços de Brandão, 
pela sua proximidade à instalação. A informação disponibilizada deve incluir 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. 

R.2 Implementar um mecanismo de atendimento ao público para esclarecimento de 
dúvidas e atendimento de eventuais reclamações. 

R.3 Realizar acções de formação e de sensibilização ambiental para os trabalhadores e 
encarregados envolvidos na execução das obras relativamente às acções 
susceptíveis de causar impactes ambientais e às medidas de minimização a 
implementar, designadamente normas e cuidados a ter no decurso dos trabalhos. 

R.4 Assegurar que a calendarização da execução das obras atenda à redução dos 
níveis de perturbação das espécies de fauna na área de influência dos locais dos 
trabalhos, nos períodos mais críticos, designadamente a época de reprodução, 
que decorre genericamente entre o início de Abril e o fim de Junho.  
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R.5 Elaborar um Plano de Gestão Ambiental (PGA), constituído pelo planeamento de 
todas as actividades construtivas e pela identificação e pormenorização das 
medidas de minimização a implementar na fase da execução das obras e respectiva 
calendarização. Assim, o PGA deverá incluir o Plano de Obra, o Plano de Gestão 
de Efluentes, o Plano de Gestão de Resíduos, o Plano de Acessibilidades, e o 
Plano de Desactivação de Estaleiro e Áreas Afectas à Obra, para além de um 
Sistema de Gestão Ambiental (SGA) das obras. O PGA deve ser elaborado pelo 
dono da obra e integrado no processo de concurso da empreitada ou poderá ser 
elaborado pelo empreiteiro antes do início da execução da obra, desde que 
previamente sujeito à aprovação pelo promotor do projecto. As cláusulas técnicas 
ambientais constantes do PGA comprometem o empreiteiro e o dono da obra a 
executar todas as medidas de minimização identificadas, de acordo com o 
planeamento previsto. 

 
4.2.1.2 Implantação de estaleiros e parque de materiais 

O estaleiro e parque de materiais do projecto em análise serão instalados no interior do 
perímetro fabril, que já se encontra vedado, pelo que se recomendam as seguintes 
medidas de minimização: 
 
R.6 Proceder à gestão do estaleiro em conformidade com os regulamentos existentes 

para este tipo de infra-estrutura temporária, designadamente, entre outros, no que 
se refere às condições de higiene e segurança. 

R.7 Estudar cuidadosamente o esquema de desvios de serviços e de ocupações de 
subsolo eventualmente interceptados na área afecta a obra, assegurando o seu 
funcionamento e a sua manutenção durante a duração desta, se aplicável. 

 
4.2.1.3 Escavações e movimentação de terras 

No que respeita ao modo de execução dos trabalhos, recomenda-se que: 
 
R.8 Todas as actividades construtivas devem ser estritamente limitadas à área de 

intervenção. 
R.9 Sempre que possível, utilizar os materiais provenientes das escavações como 

material de aterro, de modo a minimizar o volume de terras sobrantes (a 
transportar para fora da área de intervenção). 

R.10 Os produtos de escavação que não possam ser aproveitados, ou em excesso, 
devem ser armazenados em locais com características adequadas para depósito. 

R.11 Caso se verifique a existência de materiais de escavação com vestígios de 
contaminação, estes devem ser armazenados em locais que evitem a contaminação 
dos solos e das águas subterrâneas, por infiltração ou escoamento das águas 
pluviais, até poderem ser encaminhados para destino final adequado. 

R.12 Durante o armazenamento temporário de terras ou outros materiais 
pulverulentos, deve efectuar-se a sua protecção com coberturas impermeáveis. 
As pilhas devem ter uma altura que garanta a sua estabilidade. 
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R.13 Caso haja necessidade de levar a depósito terras sobrantes, a selecção dessas zonas 
de depósito deve excluir as seguintes áreas e considerar as condicionantes e 
restrições apresentadas nas Figuras IV.56 e IV.57 do presente EIA:  

• 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.  
 

R.14 Caso seja necessário recorrer a grande quantidade de terras de empréstimo para 
a execução das obras respeitar as seguintes recomendações para a selecção dos 
locais de empréstimo e considerar as condicionantes e restrições apresentadas 
nas Figuras IV.56 e IV.57 do presente EIA:  

• As terras de empréstimo devem ser provenientes de locais próximos do local 
de aplicação, para minimizar o transporte;  

• As terras de empréstimo não devem ser provenientes de:  
– terrenos situados em linhas de água, leitos e margens de massas de água;  
– zonas ameaçadas por cheias, zonas de infiltração elevada, perímetros de 

protecção de captações de água;  
– áreas classificadas da RAN ou da REN;  
– áreas classificadas para a conservação da natureza;  
– outras áreas onde as operações de movimentação das terras possam afectar 

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 com ocupação agrícola;  
– áreas na proximidade de zonas urbanas e/ou turísticas;  
– zonas de protecção do património.  
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4.2.1.4 Construção e reabilitação de acessos 

R.15 Privilegiar o uso de caminhos já existentes para aceder ao local da obra, 
incluindo os locais de depósito e de empréstimo. Caso seja necessário proceder 
à abertura de novos acessos ou ao melhoramento dos acessos existentes, as 
obras devem ser realizadas de modo a reduzir ao mínimo as alterações na 
ocupação do solo fora das zonas que posteriormente ficarão ocupadas pelo 
acesso. 

R.16 Assegurar o correcto cumprimento das normas de segurança e sinalização de 
obras na via pública, tendo em consideração a segurança e a minimização das 
perturbações na actividade das populações. 

R.17 Assegurar que os caminhos ou acessos nas imediações da área do projecto não 
fiquem obstruídos ou em más condições, possibilitando a sua normal utilização 
por parte dos seus utilizadores. 

R.18 Sempre que se preveja a necessidade de efectuar desvios de tráfego, submeter 
previamente os respectivos planos de alteração à entidade competente, para 
autorização. 

R.19 Garantir a limpeza regular dos acessos e da área afecta à obra, de forma a evitar 
a acumulação e ressuspensão de poeiras, quer por acção do vento, quer por 
acção da circulação de veículos e de equipamentos de obra. 

 
4.2.1.5 Circulação e funcionamento de veículos e maquinaria de obra 

R.20 Realizar a 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 de gases e matéria particulada. 

R.21 Optimizar o 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. 

R.22 Limitar a velocidade de circulação dos veículos. 
R.23 Promover, quando necessário, a aspersão regular e controlada de água nas 

zonas de trabalho, nos acessos utilizados pelos diversos veículos e pilhas de 
inertes. 

R.24 Realizar a limpeza regular das áreas afectas à obra, para evitar a acumulação e 
ressuspensão de poeiras. 

R.25 Conferir especiais cuidados nas operações de carga, descarga e de deposição de 
materiais, especialmente se forem pulverulentos (ex. cobertura e humidificação 
da carga e adopção de menores alturas de queda na descarga). 

R.26 Efectuar o transporte de terras e de resíduos de construção e de demolição e, 
em geral de quaisquer materiais pulverulentos, em contentores fechados e 
cobertos, de forma a evitar a emissão de poeiras. 

R.35 As actividades ruidosas deverão realizar-se, sempre que possível, nos dias úteis 
e no período das 08:00 h às 20:00 h, quando nas proximidades existirem usos 
sensíveis. 

R.27 Fora do período mencionado acima, caso o Empreiteiro pretenda efectuar 
actividades ruidosas, com a autorização do dono de Obra, deverá ser solicitada 
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previamente, à entidade competente (Câmara Municipal), a respectiva licença 
especial de ruído. 

R.28 Caso a duração das actividades fora do período das 8:00 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.  

R.29 Em caso de realização de actividades ruidosas fora do período referido acima, 
com duração superior a 30 dias, deverá ser implementado um plano de 
monitorização de ruído, tal como definido no Capítulo VI do presente EIA. 

R.30 Deverão ser seleccionados veículos e maquinaria de apoio à obra em respeito pelo 
especificado no Anexo V do Decreto-Lei n.º 221/2006, de 8 de Novembro, 
devendo o empreiteiro possuir um registo de certificação de conformidade para 
a maquinaria de apoio à obra, de acordo com os requisitos do mesmo Decreto-
Lei, e os veículos ser homologados no que aos níveis de emissões sonoras se 
refere de acordo com o Decreto-Lei n.º 19/2009, de 15 de Janeiro. 

R.31 Deverão ser seleccionados, sempre que possível, técnicas e processos que 
causem menor ruído e vibrações. 

R.32 Os equipamentos a utilizar em obra deverão apresentar homologação acústica 
nos termos da legislação aplicável e encontrar-se em bom estado de 
conservação/manutenção. 

R.33 Insonorizar a maquinaria de apoio à obra que gere mais ruído, recorrendo-se, por 
exemplo, à utilização de silenciadores em maquinaria com sistemas de combustão 
interna ou de pressão de ar (compressores, perfuradores, guindastes). 

R.34 As viaturas em circulação ou utilização deverão estar equipadas com os 
dispositivos adequados de protecção contra o ruído (cabine, escape de gases ou 
outros), de modo a evitar situações de ruído elevado. 

R.35 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. 

R.36 Insonorizar e isolar adequadamente, caso se justifique, as áreas situadas em 
espaço aberto onde se desenvolvem actividades de construção que gerem 
elevado ruído, através da sua delimitação com a implantação de painéis 
acústicos. 

R.37 Introduzir, sempre que necessário e caso se justifique, medidas de protecção 
acústica suplementares e/ou aferir as já implementadas, justificadas com base 
nos resultados de monitorização a desenvolver e de modo a minimizar o 
aumento dos níveis de ruído nos estaleiros e nas zonas adjacentes à obra 
(especialmente com usos sensíveis). 
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4.2.1.6 Gestão de produtos, efluentes e resíduos 

R.38 Os resíduos produzidos na obra ou no estaleiro serão recolhidos selectivamente 
em fracções compatíveis com o destino final ambientalmente mais adequado, 
devendo ser acondicionados e armazenados de acordo com as boas práticas 
recomendáveis neste domínio, e mantidos em boas condições, de forma a não 
se degradarem nem se misturarem com resíduos de natureza distinta. 

R.39 Os resíduos urbanos e equiparáveis serão armazenados junto às áreas sociais 
onde são gerados, em contentores especificamente destinados para o efeito, 
devendo ser promovida a separação das fracções recicláveis e o seu envio para 
os correspondentes circuitos de gestão. 

R.40 A gestão dos resíduos de construção e demolição deverá respeitar as 
disposições constantes do Decreto-Lei n.º 46/2008, de 12 de Março, alterado 
pelo Decreto-Lei n.º 73/2011, de 17 de Junho, que estabelece o regime das 
operações de gestão de RCD, compreendendo a sua prevenção e reutilização e 
as suas operações de recolha, transporte, armazenagem, tratamento, valorização 
e eliminação. 

R.41 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 e armazenados em recipientes 
adequados. O pavimento será impermeabilizado e disporá de rede de drenagem 
independente, com tanque de retenção de eventuais derrames, para posterior 
condução a tratamento. Os locais deverão ser de acesso condicionado.  

R.42 As zonas destinadas ao abastecimento e/ou trasfega de combustíveis e óleos 
lubrificantes, onde possam ocorrer derrames de hidrocarbonetos, serão 
pavimentadas, dotadas de rede de drenagem independente, com sistema de 
retenção, para posterior condução a tratamento. 

R.43 Os locais de armazenagem de resíduos serão inspeccionados diariamente para 
verificação das condições de armazenagem. 

R.44 Manter um registo actualizado das quantidades de resíduos gerados e 
respectivos destinos finais, com base nas guias de acompanhamento de 
resíduos. 

R.45 Interditar a descarga no meio ambiente de substâncias indesejáveis ou 
perigosas (óleos, lubrificantes combustíveis, produtos químicos e outros 
materiais residuais da obra). 

R.46 Em caso de ocorrência de derrames de uma qualquer substância (tanto nas 
operações de manuseamento, como de armazenagem ou transporte), o 
responsável pelos mesmos providenciará a limpeza imediata da zona. No caso 
de derrames de óleos, novos ou usados, deverá recorrer-se a produtos 
absorventes, sendo a zona isolada e o acesso unicamente permitido aos 
trabalhadores incumbidos da limpeza do produto derramado. Os trabalhadores 
deverão utilizar equipamentos de protecção individual adequados. 
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R.47 Deverá ser implementado um sistema de drenagem de todas as águas residuais 
domésticas e industriais da área de estaleiro, a ligar a um tanque de retenção, 
para posterior trasfega para sistema de tratamento no exterior. Em alternativa, 
poderá ser equacionada a ligação às redes de águas residuais do Dono de Obra, 
mediante autorização deste. 

R.48 Interditar a realização de quaisquer descargas de águas residuais (domésticas 
ou industriais), que não seja para o sistema a construir ou existente, no âmbito 
da recomendação R47. 

R.49 São proibidas queimas a céu aberto. 
 

4.2.1.7 Fase de pós-conclusão das obras 

R.50 Proceder à desactivação da área afecta aos trabalhos para a execução da obra, 
com a desmontagem dos estaleiros e remoção de todos os equipamentos, 
maquinaria de apoio, depósitos de materiais, entre outros. Proceder à limpeza 
destes locais, no mínimo com a reposição das condições existentes antes do 
início dos trabalhos. 

R.51 Proceder à recuperação de caminhos e vias utilizados como acesso aos locais 
em obra, assim como os pavimentos e passeios públicos que tenham 
eventualmente sido afectados ou destruídos. 

R.52 Assegurar a reposição e/ou substituição de infra-estruturas, equipamentos e/ou 
serviços eventualmente existentes nas zonas em obra e áreas adjacentes, que 
tenham sido afectados no decurso da obra. 

R.53 Assegurar a desobstrução e limpeza de todos os elementos hidráulicos de 
drenagem que possam ter sido afectados pelas obras de construção. 

R.54 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. 

R.55 Proceder à recuperação paisagística dos locais de empréstimo e de depósito de 
terras, eventualmente utilizados no decurso da obra. 

 
4.2.2 Medidas temáticas 

As medidas de minimização gerais constantes do ponto anterior permitem reduzir 
significativamente os impactes identificados sobre um conjunto alargado de 
compartimentos ambientais na fase de construção.  
 
Relativamente aos descritores ecologia, paisagem e património, apresenta-se, 
adicionalmente, algumas recomendações orientadas para as condições específicas do local e 
características do projecto em apreço. 
 
Dada a importância das actividades de demolição e construção no presente projecto, 
recomenda-se o cumprimento de medidas específicas de gestão desta tipologia de 
resíduos. 
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4.2.2.1 Ecologia 

R.56 Durante a empreitada, ainda que esta decorra em solo impermeabilizado, caso 
se verifique a possibilidade de arrastamento de sólidos para a linha de água, 
deverão ser colocadas barreiras apropriadas nos pontos baixos da instalação, de 
modo a minimizar a entrada de contaminantes na ribeira de Lamas. 

 
4.2.2.2 Paisagem 

R.57 Dadas as características do projecto, um dos aspectos onde é possível intervir é 
na escolha da cor para os edifícios. De forma a um melhor enquadramento 
visual, sugere-se o recurso a uma pintura com tintas de cores neutras e sem 
brilho, devendo as zonas envidraçadas para o exterior ser anti-reflexo. 

R.58 A iluminação exterior deverá ser indirecta e minimizar a reflexão. Não deverá 
ser utilizada iluminação de elevada intensidade, brilho ou cor. Não deverão 
existir pontos de luz em movimento ou intermitentes. Os pontos de luz deverão 
ser integrados através da utilização da vegetação de forma a evitar visibilidade 
nocturna de longo alcance que possa nomeadamente afectar as áreas naturais 
envolventes. 

 
4.2.2.3 Património 

R.59 De acordo com as imposições legais, recomenda-se o acompanhamento 
arqueológico de todas operações que impliquem revolvimento do solo, seja 
levantamento de tapete betuminoso, terraplanagens, escavações, abertura de 
caboucos ou outras. Este acompanhamento deverá ser executado de forma 
contínua, estando o número de arqueólogos em presença dependente do 
número de frentes de trabalho simultâneas e da distância entre elas, de forma a 
garantir um acompanhamento arqueológico adequado. 

R.60 O arqueólogo responsável pelo acompanhamento deverá preconizar e justificar 
as medidas de minimização que se venham a revelar necessárias na sequência 
do surgimento de novos dados no decurso da obra para proteger e/ou valorizar 
elementos de reconhecido interesse patrimonial. 

 
4.2.2.4 Resíduos  

R.61 Definição de metodologias e práticas a adoptar nas fases de projecto e 
execução da obra que privilegiem a aplicação do princípio da hierarquia das 
operações de gestão de resíduos, com a elaboração e execução do Plano de 
Prevenção e Gestão de RCD, incluindo o registo de dados de RCD. 

R.62 Estabelecimento de uma hierarquia de gestão em obra que privilegia a 
reutilização no local de produção, seguida de triagem na obra de origem dos 
RCD cuja produção não é passível de prevenir. Caso a triagem no local de 
produção dos resíduos se demonstre inviável, a triagem poderá realizar-se em 
local afecto à obra. Na base da hierarquia, está o encaminhamento dos RCD 
para operadores licenciados para o efeito. 

R.63 A aplicação de RCD em obra fica condicionada à observância de normas 
técnicas nacionais ou comunitárias. 
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R.64 Obrigação de emissão de um certificado de recepção por parte do operador de 
gestão dos RCD. 

R.65 Em caso de produção de resíduos de construção e demolição com amianto dar 
cumprimento integral às disposições da Portaria n.º 40/2014, de 17 de 
Fevereiro, que estabelece as normas para a correcta remoção dos materiais 
contendo amianto, e para o acondicionamento, transporte e gestão dos 
respectivos resíduos de construção e demolição gerados, tendo em vista a 
protecção do ambiente e da saúde humana. Sendo o RCD com amianto um 
resíduo perigoso, e não existindo, à data, operações de valorização de RCD 
licenciadas em Portugal, os resíduos devem ser encaminhados, por 
transportador autorizado, para aterros licenciados para o efeito (cuja listagem 
se pode encontrar na base de dados SILOGR da APA).  

 
4.3 Fase de Exploração 

Nesta fase, não são consideradas medidas de minimização para os descritores clima e 
microclima, geologia e geomorfologia, sismicidade e tectónica, solos, qualidade da água 
e património, uma vez que não foram identificados impactes negativos com significado 
nestes domínios ambientais. 
 
a) Recursos hídricos 

R.66 Efectuar a paragem anual da fábrica de preferência no mês de Agosto, de 
modo a reduzir as necessidades hídricas da instalação no período de menor 
disponibilidade de água. 

R.67 Em ano seco, equacionar a possibilidade de, nos meses de Agosto e 
Setembro, fechar o balanço hídrico da instalação, de modo a reduzir o 
consumo de água fresca. 

R.68 Efectuar um rigoroso controlo dos sistemas de abastecimento e armazenagem 
de água, com o objectivo de reduzir ao mínimo possível perdas por fugas. 

R.69 Sensibilizar os trabalhadores para a vigilância e reporte de eventuais perdas, 
bem como para a adopção de práticas que permitam a racionalização dos 
consumos de água nas diversas actividades desenvolvidas. 

 
b) Qualidade do ar  

R.70 Deverá ser implementado um programa de monitorização das emissões 
gasosas da instalação, conforme definido no Capítulo VI do presente EIA. 

 
c) Ambiente sonoro 

R.71 Desenvolvimento de uma política de condução responsável e implementação 
de acções de sensibilização aos condutores de veículos pesados afectos à 
unidade, no sentido de definir uma velocidade de circulação reduzida no 
interior de aglomerados habitacionais, com especial destaque para as 
habitações envolventes à Rua Comendador Sá Couto (ER1-14). 



 

 Estudo de Impacte Ambiental do Projecto de Optimização da Papeleira Portuguesa – Relatório 
V-269

R.72 Caso venham a ser realizadas, ao longo da fase de exploração, 
repavimentações de manutenção ou criação de novas vias no interior da 
instalação, recorrer à utilização de pavimento poroso, com características de 
absorção acústica. 

R.73 Promoção de acções de sensibilização aos colaboradores da instalação no 
sentido da implementação das medidas definidas. 

R.74 Definição de um responsável pela recepção e tratamento de reclamações que 
possam ocorrer relativamente a Ruído Ambiental. 

R.75 Com vista ao devido acompanhamento da evolução do ambiente sonoro ao longo 
do desenvolvimento do projecto, propõe-se o cumprimento do plano de 
monitorização apresentado no Capítulo VI do presente EIA, com vista a 
identificar atempadamente eventuais situações de desconformidade e a definição 
de medidas de minimização adicionais. 

d) Ecologia 
R.76 Atendendo ao horário de funcionamento contínuo da unidade industrial, 

recomenda-se a execução de uma análise da iluminação artificial existente e 
naturalmente da que será implementada, que privilegie a utilização de formas 
racionais de energia e tenha em consideração a orientação da iluminação. Assim, 
tanto quanto possível e sobretudo nas estruturas mais elevadas, a iluminação não 
deverá ser direccionada para o exterior da unidade, diminuindo o seu potencial 
de repulsa sobre as comunidades faunísticas da envolvente. 

e) Sócio-economia 
R.77 Deverá, sempre que possível, recorrer-se à mão-de-obra local e promover as 

acções de formação necessárias ao adequado desempenho das funções 
requeridas. 

R.78 Deverá ser garantida a implementação e cumprimento das medidas de higiene 
e segurança do pessoal, preconizadas na legislação vigente. 

R.79 Deverá ser minimizada a produção de resíduos e providenciados os meios 
necessários à sua recolha selectiva e armazenagem temporária, quer nas áreas 
industriais, quer nas áreas sociais (ecopontos), privilegiando a sua valorização 
face à deposição em aterro. 

R.80 Preconiza-se a manutenção e ampliação se possível das boas práticas de 
responsabilidade social na gestão empresarial da Papeleira Portuguesa, no 
respeito pelos direitos humanos, o investimento na valorização pessoal, a 
protecção do ambiente, o combate à corrupção, o cumprimento das normas 
sociais e o respeito pelos valores e princípios éticos da sociedade em que se 
inserem. 

R.81 Promover a comunicação aberta e eficaz com a população, assegurando o 
envolvimento activo e construtivo por parte dos diferentes grupos-alvo. 
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Capítulo VI – Monitorização e Gestão Ambientais 

1. CONSIDERAÇÕES GERAIS 

O presente capítulo constitui o programa de monitorização ambiental do Projecto de 
Optimização da Papeleira Portuguesa, que tem por objectivos definir o processo de 
observação e recolha sistemáticas de dados sobre o estado do ambiente e sobre os 
efeitos ambientais do projecto e avaliar a eficácia das medidas de minimização 
propostas no âmbito do presente Estudo de Impacte Ambiental. 
 
A implementação do Programa de Monitorização, que se apresenta nos pontos 
seguintes, será integrada na estrutura organizacional em matéria de ambiente já 
existente na Papeleira Portuguesa e devidamente articulada com os programas de 
monitorização ambiental que a empresa já desenvolve. 
 
A Papeleira Portuguesa tem implementado um Sistema de Gestão Ambiental (SGA) de 
acordo com os requisitos da norma NP EN ISO 14001:2004. O SGA está integrado com 
os outros sistemas de gestão implementados, nomeadamente o Sistema de Gestão da 
Qualidade (norma NP EN ISO 9001:2008) e Sistema de Gestão da Segurança e Saúde 
(OHSAS 18001: 2007). 
 
No quadro das suas responsabilidades ambientais, a Papeleira Portuguesa procede já 
actualmente à monitorização dos seguintes parâmetros: 
 

• Volume de água captado na ribeira de Lama e nos poços e furos; 
• Qualidade da água captada; 
• Qualidade das águas residuais descarregadas no colector municipal; 
• Qualidade da água superficial da ribeira de Lamas; 
• Emissões gasosas nas fontes fixas existentes; 
• Ruído nos receptores sensíveis próximos da unidade industrial. 

 
Em face dos procedimentos de monitorização em curso na Papeleira Portuguesa, 
considera-se que esta dispõe já dos meios e processos organizacionais adequados, que 
podem assegurar a observação e registo dos impactes do Projecto de Optimização no 
meio ambiente, sendo dispensável prever procedimentos adicionais. 

Em relação ao Ambiente Sonoro, a previsão realizada no presente estudo aponta para a 
ocorrência de um impacte positivo neste descritor na fase de exploração e de um impacte 
negativo no decorrer da fase de construção, ambos de magnitude pouco significativa. No 
entanto, a previsão tem por base um processo de simulação que deverá ser validado no 
decorrer da construção e exploração do projecto. 

As principais acções susceptíveis de causar impactes neste descritor, na fase de 
construção, são as obras de demolição/construção/reabilitação dos edifícios e da 
ETARI, circulação de máquinas e equipamentos, bem como a instalação de 
equipamentos. 

No que diz respeito à fase de exploração, os principais impactes irão resultar da 
laboração da instalação e do incremento de veículos nas vias envolventes a esta. 
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2. MONITORIZAÇÃO DO AMBIENTE SONORO 

2.1 Introdução  

O Plano de Monitorização do ambiente sonoro objectiva validar os pressupostos e 
resultados da avaliação e a conformidade legal com os níveis sonoros e de incomodidade 
máximos exigíveis nos receptores localizados na envolvente da unidade industrial, nas fases 
de construção e exploração. 
 
Tendo em conta os objectivos preconizados, o Plano de Monitorização deverá: 
 

• Permitir avaliar e confirmar a eficácia das medidas de minimização dos impactes 
negativos previstos;  

• Detectar a existência de situações anómalas face aos limites estabelecidos na 
legislação em vigor;  

• Equacionar a necessidade de implementar outras medidas e acções correctivas;  
• Obter informações adicionais, a serem utilizadas posteriormente na reavaliação dos 

impactes e na redefinição das medidas minimizadoras propostas, se necessário.  
 
O Plano de Monitorização, que se apresenta de seguida, identifica os locais de 
monitorização, a frequência de amostragem, os meios necessários, entre outros elementos, 
que permitem a avaliação do ruído ambiente, na envolvente do projecto, nas suas fases de 
construção e de exploração. 
 

2.2 Parâmetros a Monitorizar 

A) Fase de Construção 
Durante a fase de construção, a monitorização consistirá na medição in situ, junto 
dos receptores sensíveis, dos valores do nível sonoro equivalente (LAeq) no período 
entardecer (20h00 – 23h00) e nocturno (23h00 – 07h00)), definidos no Decreto-Lei 
n.º 9/2007, de 17 de Janeiro, durante as actividades consideradas mais ruidosas e 
caso estas estejam enquadradas por uma Licença Especial de Ruído com duração 
superior a um mês, com vista a avaliar o cumprimento dos limites definidos no n.º 5 
do artigo 15.º do mesmo diploma. 

 
B) Fase de Exploração 

Com vista a determinar o critério de incomodidade e o critério de exposição máxima, 
definidos no Decreto-Lei n.º 9/2007, de 17 de Janeiro, as campanhas de 
monitorização a realizar, na fase de exploração, consistirão na medição in situ dos 
valores do nível sonoro equivalente (LAeq) residual (na ausência do ruído resultante 
das actividades de exploração) e ambiental (com a actividades a decorrer), nos três 
períodos de referência (diurno (07h00 – 20h00), entardecer (20h00 – 23h00) e 
nocturno (23h00 – 07h00)), com posterior cálculo do indicador de referência Lden. 
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2.3 Locais de Amostragem 

Os locais onde deverão ser efectuadas as monitorizações correspondem aos receptores 
sensíveis avaliados na caracterização da Situação de Referência, como assinalado na 
Figura VI.1. 
 

Figura VI.1 – Localização dos receptores sensíveis a monitorizar 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
No caso da ocorrência de reclamações por parte de outros receptores na envolvente, o 
plano de monitorização deverá contemplar esses pontos, de modo a avaliar a influência 
do projecto nesses locais. 
 

2.4 Frequência de Amostragem 

A) Fase de Construção 
A verificação dos níveis sonoros emitidos durante a fase de construção deverá ser 
realizada durante as actividades consideradas mais ruidosas, nomeadamente nas 
intervenções nos elementos edificados (demolições/construções, escavações), caso 
estas se desenvolvam nos períodos entardecer e nocturno com uma duração superior 
a 30 dias. 
 

B) Fase de Exploração 
Após realização de uma campanha representativa de um ano, após a entrada em 
funcionamento do Projecto de Optimização, é considerada suficiente a realização de 
campanhas de medição de ruído ambiental sempre que ocorrerem alterações 
significativas na instalação ou na sua envolvente que possam ter implicações ao nível 
do ruído. 
 

P1 

P2 

P4 

P3 
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No caso da ocorrência de reclamações por parte das populações vizinhas, deverá 
promover-se uma campanha de avaliação do ambiente sonoro nos pontos de conflito 
e uma revisão do presente plano, se justificável. 
 
Deverá ser assegurada a representatividade das amostragens, do período de laboração 
de um ano, para a avaliação do critério de exposição, e do mês mais crítico do ano, 
para o critério de incomodidade. 

 
2.5 Técnicas, Métodos de Análise e Equipamentos Necessários 

As monitorizações serão efectuadas através de medições in situ, que corresponderão a 
uma monitorização directa por amostragem no espaço e discreta no tempo.  
 
A equipa responsável pela monitorização deverá ser composta por técnicos devidamente 
capacitados e experientes, sendo que, conforme definido no artigo 34.º do Decreto-
Lei n.º 9/2007, a entidade responsável pela monitorização deverá ser acreditada no 
âmbito do Sistema Português da Qualidade. 
 
A monitorização do ambiente sonoro será efectuada seguindo o método descrito nas normas 
portuguesas aplicáveis, designadamente NP ISO 1996-1:2011 e NP ISO 1996-2: 2011. 
 
Durante a realização das medições serão efectuadas contagens de tráfego (número de 
veículos ligeiros e pesados), bem como o levantamento de outras fontes de ruído em 
actividade no momento das medições. 
 
Os equipamentos usados nas monitorizações deverão ser do tipo Sonómetro Integrador de 
Classe 1, aprovados pelo Instituto Português da Qualidade e calibrados por Laboratório 
Primário de Acústica. 
 
O tratamento dos dados deverá ser efectuado com o maior rigor e de forma expedita, 
tendo por base a normalização aplicável, de modo a proporcionar resultados fiáveis, 
credíveis e correlacionáveis com as características que se pretendem observar. 
 
O tratamento dos dados deverá também fornecer resultados que potenciem a obtenção 
de conclusões sustentadas e, se necessário, definir medidas correctivas e/ou 
complementares. 
 

2.6 Tipo de Medidas de Gestão Ambiental a Adoptar na Sequência dos Resultados dos 
Programas de Monitorização 

Caso se verifique que os resultados obtidos na monitorização não estão em 
conformidade com os limites legais definidos, deverão ser equacionadas medidas de 
minimização complementares, assim como a revisão do programa de monitorização. 
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2.7 Periodicidade dos Relatórios de Monitorização e Critérios para a Decisão sobre a 
Revisão do Programa de Monitorização 

Após cada campanha de monitorização (até 30 dias), será elaborado um Relatório de 
Monitorização (RM) de acordo com a estrutura apresentada na Portaria n.º 395/2015, de 
4 de Novembro, nomeadamente: 
 
I - Introdução: 

a) Identificação e objectivos da monitorização objecto do RM; 
b) Âmbito do RM; 
c) Enquadramento legal; 
d) Apresentação da estrutura do relatório; 
e) Autoria técnica do relatório. 

II - Antecedentes: 
a) Referência ao EIA, ao plano de monitorização, a anteriores RM e a anteriores 

decisões das autoridades relativas a estes últimos; 
b) Referência à adopção das medidas previstas para prevenir ou reduzir os impactes 

objecto de monitorização. Eventual relação da calendarização da adopção destas 
medidas em função dos resultados da monitorização; 

c) Referência a eventuais reclamações ou controvérsia relativas aos factores 
ambientais objecto de monitorização. 

III - Descrição dos programas de monitorização: 
a) Parâmetros a medir ou registar. Locais de amostragem, medição ou registo; 
b) Métodos e equipamentos de recolha de dados; 
c) Métodos de tratamento dos dados; 
d) Relação dos dados com características do projecto ou do ambiente exógeno ao 

projecto; 
e) Critérios de avaliação dos dados. 

IV - Resultados dos programas de monitorização: 
a) Resultados obtidos; 
b) Discussão, interpretação e avaliação dos resultados obtidos face aos critérios 

definidos; 
c) Avaliação da eficácia das medidas adoptadas para prevenir ou reduzir os 

impactes objecto de monitorização; 
d) Comparação com as previsões efectuadas, incluindo, quando aplicável, a 

validação e a calibração de modelos de previsão. 

V - Conclusões: 
a) Síntese da avaliação dos impactes objecto de monitorização e da eficácia das 

medidas adoptadas para prevenir ou reduzir os impactes objecto de 
monitorização; 

b) Proposta de novas medidas de mitigação e ou de alteração ou desactivação de 
medidas já adoptadas; 
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c) Proposta de revisão dos programas de monitorização e da periodicidade dos 
futuros relatórios de monitorização. 

VI - Anexos. 
 
O Plano de Monitorização poderá ser revisto, no sentido de uma maior ou menor 
abrangência, em função dos resultados obtidos nas campanhas de medição e descritos 
nos Relatórios de Monitorização. 
 
 

3. MEDIDAS DE GESTÃO AMBIENTAL 

Sendo o projecto em avaliação uma alteração de instalação PCIP, a Papeleira Portuguesa 
continuará a proceder à monitorização ambiental nos moldes previstos na Licença 
Ambiental n.º 209/2008 e, eventualmente, noutros que venham a ser considerados no 
quadro da alteração associada ao presente projecto. 
 
No que respeita às emissões gasosas, e atendendo a que será introduzida uma fonte fixa 
de emissão (FF5), será realizada a sua monitorização de acordo com a legislação 
aplicável, designadamente o Decreto-Lei n.º 78/2004, de 3 de Abril, e a Portaria 
n.º 80/2006, de 23 de Janeiro. 
 
A fonte FF5 respeita às emissões do gerador de vapor a instalar, cujo caudal mássico é 
de 1,2 kg/h, inferior ao limiar mínimo, pelo que a monitorização das emissões será 
efectuada apenas de 3 em 3 anos. 
 
No entanto, a previsão deverá ser confirmada através de monitorização pontual (2 vezes por 
ano, com intervalo mínimo entre medições de 2 meses) por um período de 12 meses, após a 
entrada em funcionamento do novo gerador de vapor, nos termos do Decreto-Lei 
n.º 74/2008, de 3 de Abril. 
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Capítulo VII – Lacunas Técnicas e de Conhecimento 
As lacunas técnicas e de conhecimento identificadas no decorrer do presente estudo listam-se 
abaixo: 
 

1. O regime de funcionamento contínuo da unidade industrial não permitiu a realização de 
medições do ruído residual nos receptores sensíveis da envolvente. Assim, para a 
determinação do ruído residual foi adoptado o Procedimento 1 do “Guia prático para 
medições de ruído ambiente - no contexto do Regulamento Geral do Ruído tendo em conta 
a NP ISO 1996”, da Agência Portuguesa do Ambiente de Outubro de 2011. 

 
2. A inexistência de dados de tráfego para a ER1-14 foi impeditivo de avaliar o impacte do 

acréscimo do tráfego de pesados na capacidade de carga da via. 

 
 



 

 Estudo de Impacte Ambiental da Ampliação da Fábrica 2 – Relatório 
VIII-277

Capítulo VIII – Conclusões 
O Projecto em análise visa promover a optimização do processo produtivo da Papeleira 
Portuguesa, com aumento do volume da produção para 250 t/dia, potenciando simultaneamente a 
melhoria da qualidade do produto final e o desempenho ambiental da unidade industrial. 
 
A ampliação da capacidade actual da fábrica constitui uma peça fundamental na estratégia de 
internacionalização da Papeleira, possibilitando-lhe uma capacidade de resposta sustentada, 
direccionada ao reforço e consolidação da sua posição nos mercados externos. 
 
O incremento da produção de bens transaccionáveis constitui um impacte económico importante 
pelos efeitos positivos que produz ao nível da balança comercial portuguesa e na competitividade 
da economia nacional, concorrendo para a convergência do país com as economias mais 
dinâmicas da União Europeia. 
 
Destaca-se, também, o investimento a realizar, estimado em cerca de 15 milhões de euros, que 
contribuirá muito positivamente para o aumento do produto interno bruto, constituindo um 
importante factor de desenvolvimento económico do concelho de Santa Maria da Feira e da 
Região Norte, efeito que configura um impacte económico positivo importante. 
 
Apesar do Projecto de Optimização não dar lugar ao aumento do número de trabalhadores 
directos, mantendo-se os actuais 86  trabalhadores, a consolidação da posição concorrencial da 
Papeleira nos mercados nacional e internacional garantirá a manutenção desses postos de 
trabalho. Por outro lado, o incremento da produção de papel irá induzir a criação de postos de 
trabalho indirecto em actividades conexas a montante e a jusante. Acresce que, na fase de 
construção, se prevê recrutar cerca de 80 trabalhadores, pelo tempo de duração da obra, 
preferencialmente na área geográfica do concelho de Santa Maria da Feira e arredores, o que se 
traduzirá seguramente num impacte positivo, não só económico, mas também social. 
 
O investimento a realizar irá abarcar igualmente uma componente ambiental importante, que, 
intervindo directamente em factores de pressão, como o tratamento mais eficiente das emissões 
líquidas, melhoria das condições térmicas e acústicas das edificações, substituição de 
equipamento obsoleto por tecnologias mais modernas e eficientes, traduzir-se-á num melhor 
desempenho de um conjunto de descritores ambientais, como qualidade da água, ambiente 
sonoro, qualidade do ar e paisagem. 
 
Por outro lado, estando o local de implantação do projecto localizado no interior de um 
perímetro industrial existente, não apresentando sensibilidades particulares, quer nos domínios 
físico e biótico, quer na vertente humana, os impactes negativos identificados apresentam 
magnitude reduzida a pouco significativa, sendo ainda passíveis de mitigação através da 
implementação das medidas de minimização propostas.  
 
Por último, acresce referir que o projecto foi realizado em estreita colaboração com a equipa que 
desenvolveu o presente Estudo de Impacte Ambiental, tendo por isso, aquele, integrado de raiz 
medidas de protecção ambiental, conforme ficou expresso no capítulo V, onde se descreveram as 
medidas de mitigação e potenciação de impactes. 
 




