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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 Smooth
da Portucel Soporcel Tissue, SA, a localizar em Cacia, no concelho de Aveiro.
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, com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 179/2015, de 27 de
Agosto.
O estudo foi realizado em conformidade com as Normas Técnicas, tal como estão definidas
no Anexo II da Portaria n.º 330/2001, de 2 de Abril, 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 Portucel Soporcel Tissue, SA, adiante designada PST, é uma empresa do Grupo Portucel
Soporcel que pretende implementar o Projecto Smooth, ou seja, uma unidade industrial de
produção e transformação de papel tissue, a localizar junto à Fábrica de Cacia da Celcacia,
pertencente também ao mesmo Grupo.
Como matéria-prima irá utilizar maioritariamente pasta branqueada de eucalipto, que
será transferida por tubagem da Celcacia.
Numa primeira fase, a submeter a licenciamento industrial, do qual faz parte integrante o
presente Estudo de Impacte Ambiental (EIA), o Projecto Smooth consiste essencialmente
na instalação de duas máquinas de papel com a capacidade sustentada global de
140 000 t/ano (2 × 70 000 t/ano).
Como foi referido, a unidade industrial de produção de tissue irá localizar-se junto à
Celcacia, em terreno que será propriedade do Grupo Portucel Soporcel.

1.3

Fase em que se Encontra o Projecto
O presente projecto encontra-se em fase de projecto de execução.
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1.4

Identificação do Proponente
A entidade responsável pelo Projecto Smooth é o Grupo Portucel Soporcel, através da
Portucel Soporcel Tissue, SA.
A Portucel Soporcel Tissue, SA (PST) foi constituída em Março de 2015 pelo Grupo
Portucel Soporcel para implementar o Projecto Smooth, ou seja, efectuar a construção e
exploração de uma unidade industrial de produção e transformação de papel tissue em
Cacia.
O capital social da PST é detido integralmente pela Portucel, SA e tem por objecto a
indústria produtora e transformadora de papel e a comercialização de artigos de higiene
e de papel e seus derivados.
O Grupo Portucel Soporcel tem um impacte sócio-económico muito significativo, sendo
responsável pelo emprego directo de 2 325 colaboradores e indirecto de vários milhares de
postos de trabalho e pelo desenvolvimento económico do País e das regiões onde concretiza
as suas actividades industriais e florestais.
Do total das suas vendas, que atingiram em 2014 um valor de 1,54 mil milhões de euros,
95% são realizadas no mercado externo para 123 países nos cinco continentes. O grupo é
responsável por cerca de 3% das exportações portuguesas de bens e detém a marca
portuguesa com maior expressão internacional, o papel Navigator, líder mundial no
segmento Premium de papéis de escritório.
De salientar também que o Grupo Portucel Soporcel é o primeiro produtor nacional de
“energia verde” a partir de biomassa, sendo responsável por cerca de 50% da produção
do País com origem nesta fonte renovável, indicadores que têm por base uma política
energética assente na diminuição global do uso de combustíveis fósseis. É um grupo
florestal verticalmente integrado, cuja actividade se desenvolve numa lógica de
preservação dos recursos naturais e de conservação da biodiversidade, sendo
responsável pela gestão de 122 mil hectares de floresta.
Localizada em Cacia, a cerca de 8 km de Aveiro, a Celcacia, pertencente ao Grupo
Portucel Soporcel, é a mais antiga fábrica de pasta química a funcionar em Portugal,
tendo iniciado a sua actividade em 1953. Actualmente, com a implementação de um
projecto de optimização, entretanto já concretizado, passou a ter a capacidade licenciada
de produção de 365 000 t/ano de pasta branqueada de eucalipto.
Situada no centro da maior mancha florestal de eucalipto do País, este facto
proporciona-lhe uma localização privilegiada no abastecimento de matéria-prima,
considerada como sendo de excelência para o fabrico de pasta de papel de elevada
qualidade, bem como devido à proximidade do porto de Aveiro, infra-estrutura
importante para a exportação de produtos.
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A Celcacia tem passado por um processo de evolução continuada, que envolveu a
adopção das mais modernas tecnologias aplicáveis ao processo kraft, destinando-se
actualmente a sua produção essencialmente ao mercado externo e direccionada para a
transformação em papel nos sectores de papéis especiais: décor, filtros, cigarros e
tissues de alta qualidade.
Com uma preocupação constante em matéria de protecção ambiental, a Celcacia tem
seguido uma orientação de melhoria contínua, aplicando as melhores técnicas
disponíveis no estrito cumprimento das directivas e da legislação comunitária. Esta
unidade industrial está responsável e sustentadamente integrada na comunidade
envolvente, prestando especial atenção aos aspectos social e ambiental.
De salientar também que a Celcacia obteve a certificação do Sistema de Gestão
Ambiental, segundo a norma ISO 14001, no ano de 1999, bem como a Certificação do
Sistema de Segurança, no ano de 2007, de acordo com a norma NP 4397 e referencial
normativo OHSAS 18001. Dispõe também das certificações PEFC e FSC, respeitantes à
cadeia de responsabilidade da produção florestal.
Assim, é objectivo do Grupo Portucel Soporcel iniciar a integração da produção de
pasta na Celcacia com o Projecto Smooth da PST, ou seja, a produção de papel tissue e
de artigos de papel de uso doméstico e sanitário a partir de pasta branqueada de
eucalipto, com a obtenção de produtos de maior valor acrescentado.
2.

ENTIDADE LICENCIADORA OU COMPETENTE PARA A AUTORIZAÇÃO
A actividade industrial da Portucel Soporcel Tissue (PST) é classificada com a
CAE n.º 17220/17120 – fabricação de papel e cartão, como actividade principal, e a
CAE n.º 17220 – fabricação de artigos de papel para uso doméstico e sanitário, como
actividade secundária, cuja entidade licenciadora é actualmente o IAPMEI – Agência para a
Competitividade e Inovação, IP.
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 Junho a Setembro de 2015. 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.

Estudo de Impacte Ambiental do Projecto Smooth – Relatório
I-3

5.

METODOLOGIA E ESTRUTURA GERAL DO EIA
O EIA do Projecto Smooth 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
O Grupo Portucel Soporcel tem uma importância decisiva para o desenvolvimento da
economia nacional. Embora seja a terceira maior empresa exportadora do País, é a primeira
em termos de valor acrescentado nacional (VAN), já que recorre maioritariamente a
recursos provenientes de diversos sectores do tecido económico português.
Após o período de elevados investimentos desenvolvidos entre 2005 e 2009, que culminou
na construção da nova fábrica de papel em Setúbal, o Grupo Portucel Soporcel viveu um
importante período de consolidação do seu novo posicionamento como o maior produtor
europeu de papel não revestido.
Com um modelo de negócio alicerçado na investigação florestal, industrial e de
produto, na inovação tecnológica, na sustentabilidade e no desenvolvimento de marcas
com uma proposta de valor diferenciada e reconhecida no mercado, o Grupo Portucel
Soporcel é actualmente o líder europeu e o 6.º a nível mundial na produção de papel
fino não revestido para impressão e escrita (UWF – Uncoated Woood Free), sector onde
se incluem os papéis de escritório e os destinados à indústria gráfica. É também líder na
Europa e 5.º a nível mundial na produção de pasta branqueada de eucalipto
(BEKP - Bleached Eucalyptus Kraft Pulp).
Num contexto internacional bastante competitivo, e apesar dos seus principais mercados
serem a Europa e os Estados Unidos da América, o Grupo Portucel Soporcel tem
aumentado, de forma consistente, a presença em novos mercados que apresentam um bom
potencial de desenvolvimento, como são os casos de África, América Latina e Médio
Oriente.
Este esforço permanente de penetração no mercado levou o Grupo Portucel Soporcel a
alcançar, em 2014, um novo máximo histórico de vendas de papel, com 1,56 milhões de
toneladas, um acréscimo de 3% face ao ano anterior. Merece também destaque o
crescimento, na Europa e no Mundo, de 2% das vendas de produtos Premium, e nas vendas
de marcas próprias, que representam 63% das vendas de produtos transformados. A marca
Navigator, líder mundial no segmento Premium de papéis de escritório, registou um
crescimento de 4% globalmente e de 6% na Europa, atingindo, uma vez mais, patamares de
penetração e reconhecimento de marca ímpares neste sector.
O ano de 2014 assinala o início de um novo ciclo de crescimento no Grupo Portucel
Soporcel. Assim, fruto de um projecto de reflexão e planeamento, designado por
New Cycle, o Grupo traçou os eixos de desenvolvimento para a próxima década
(2015-2025), que compreendem o alargamento e diversificação dos seus negócios e
produtos e a internacionalização da sua base industrial.
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Dando continuidade à senda de desenvolvimento que caracterizou o ciclo anterior, em que o
Grupo Portucel Soporcel se afirmou como líder no mercado europeu de papel não revestido,
esta nova fase de crescimento tem como ambição tornar o Grupo numa empresa
multinacional de origem portuguesa – uma das mais fortes presenças no Mundo.
No âmbito dos seus planos de expansão internacional, destacam-se, no final de 2014, o
acordo firmado entre a International Finance Corporation (IFC), que possibilitou a entrada
desta participada do Banco Mundial com 20% do capital da Portucel Moçambique, empresa
que tem em curso um projecto integrado de produção florestal, de pasta de celulose e de
energia em Moçambique. O Grupo Portucel Soporcel continua a progredir com o projecto
em Moçambique, encontrando-se actualmente numa fase de intensificação das operações
florestais e de reforço da base operacional nesse País.
Em resposta a uma oportunidade de negócio, o Grupo anunciou também, no final de 2014,
o investimento na construção de uma fábrica de pellets nos Estados Unidos da América,
com conclusão prevista para o terceiro trimestre de 2016. Com este projecto, o Grupo
Portucel Soporcel pode alavancar a sua experiência em matéria de transformação florestal e
processos industriais, entrando num sector em grande crescimento, que surge como uma
alternativa renovável e sustentável à utilização de combustíveis fósseis. Localizada na
Carolina do Sul, a fábrica de pellets terá uma capacidade instalada de 460 000 t/ano, com
um investimento global de 110 milhões de USD.
A nível nacional, o Grupo Portucel Soporcel anunciou, em 2014, o aumento da capacidade
de produção de pasta na Celcacia, licenciada para 365 000 t/ano, com um investimento de
cerca de 56 milhões de euros, actualmente já concretizado.
O Grupo Portucel Soporcel decidiu diversificar a sua actividade na área do papel tissue,
tendo como objectivo alcançar uma posição de relevo no mercado Europeu. A entrada do
Grupo neste segmento irá concretizar-se através da conjugação de crescimento orgânico
com a aquisição de capacidade existente.
Assim, no início de 2015, foi concretizada a aquisição da empresa portuguesa
AMS BR Star Paper, localizada em Vila Velha de Ródão, que é considerada a produtora
de papel tissue mais eficiente e rentável deste segmento na Península Ibérica.
Por outro lado, o crescimento orgânico será desenvolvido com um modelo de negócio
sustentado na integração directa de pasta na produção de papel tissue e na instalação de
linhas de transformação perto dos mercados de destino, possibilitando alcançar claras
vantagens competitivas a nível industrial, logístico e comercial, bem como afirmar o
Grupo Portucel Soporcel como um dos produtores mais competitivos da Europa.
A localização da Celcacia apresenta as características adequadas para a instalação próxima
de uma unidade de produção e transformação de papel tissue, ao proporcionar a integração
parcial da produção de pasta branqueada da Fábrica de Cacia, com o Projecto Smooth da
Portucel Soporcel Tissue, objecto do presente Estudo de Impacte Ambiental.

Estudo de Impacte Ambiental do Projecto Smooth – Relatório
II-6

1.2

Conformidade do Projecto com os Instrumentos de Gestão Territorial
O Plano Director Municipal (PDM) do concelho de Aveiro foi ratificado pela Resolução
do Conselho de Ministros n.º 165/95, de 11 de Dezembro e publicado no Diário da
República, 1.ª série-B, n.º 284, de 11 de Dezembro. O PDM tem sofrido várias
alterações e suspensões parciais. Encontra-se plenamente eficaz, estando em curso os
trabalhos conducentes à sua revisão.
Conforme se pode verificar na Figura IV.64, o local do Projecto Smooth da PST está
abrangido pelo Plano de Pormenor de Parte da Zona Industrial de Cacia (PP PZIC), que
foi aprovado em 20 de Agosto de 2013 (Aviso n.º 10405/2013 publicado no Diário da
República, 2.ª série – n.º 159), que abrange uma área com cerca de 21 ha.
Relativamente ao PDM em vigor, o PP PZIC introduz alterações às Plantas de
Ordenamento e de Condicionantes, com requalificação do uso do solo para as seguintes
classes e categorias:
•
•
•

Classe de solo urbano;
Categoria de solo urbanizável;
Categoria funcional de espaços de actividades económicas.

O PP PZIC altera também a delimitação da Reserva Agrícola Nacional na sua área de
intervenção, mantendo-se as restantes condicionantes anteriormente aplicáveis (rede
eléctrica e linha de água). Introduz-se uma nova condicionante relativa à “distância de
segurança na envolvente de estabelecimentos com substâncias perigosas” (art.º 5.º do
Decreto-Lei n.º 254/2007 de 12 de Julho).
Está em fase de alteração o PP PZIC, de forma a efectuar o ajustamento de alguns
parâmetros urbanísticos e de pormenores de estrutura viária aos requisitos do Projecto
Smooth da PST.
2.

OBJECTIVOS E JUSTIFICAÇÃO DO PROJECTO

2.1

Introdução
O projecto em estudo (Projecto Smooth) tem por objectivo a instalação de uma unidade
industrial de produção de papel tissue com uma capacidade sustentada de 140 000 t/ano,
constituída por duas máquinas de papel com a capacidade unitária de 70 000 t/ano. Irá
dispor também de uma instalação de transformação das bobinas de papel tissue em artigos
de uso doméstico e sanitário com a capacidade de 76 000 t/ano.
A nova unidade industrial permitirá a fabricação e a transformação de papel tissue de uma
forma eficiente e sustentável com a incorporação das mais modernas tecnologias, criação de
160 postos de trabalho directos e irá incluir as seguintes instalações principais:
•

Armazém de matérias-primas (destinado essencialmente a pasta branqueada de
pinho em fardos, a adquirir no exterior);

•

Preparação de pastas;
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•

Duas máquinas de papel;

•

Armazém de bobinas de papel;

•

Unidade de transformação do papel em artigos de uso doméstico e sanitário;

•

Armazém de produto acabado.

A matéria-prima principal será constituída por pasta branqueada de eucalipto, fornecida
em suspensão por tubagem da Celcacia.
2.2

Justificação Técnica
A instalação da unidade industrial de produção de papel tissue, junto à Celcacia, permitirá
efectuar a integração parcial do fabrico de pasta branqueada de eucalipto na produção de
bobinas de papel e artigos de papel de uso doméstico e sanitário, bem como optimizar o
aproveitamento do terreno e das infra-estruturas existentes, que se adaptam bem às novas
necessidades, como sejam os sistemas de captação e tratamento de água e de tratamento de
efluentes.
As características principais das duas máquinas de papel, de igual concepção e
capacidade produtiva, são as seguintes:
– Capacidade de produção (bruta):........ 70 000 t/ano (papel tissue convencional);
2

– Produtos:............................................. papel tissue (gramagens de 11 a 45 g/m );
– Velocidade de projecto: ...................... 2 200 m/min;
– Velocidade máxima de operação:....... 2 000 m/min;
– Diâmetro do secador Yankee:............. 4 877 mm;
– Diâmetro das bobinas de papel:.......... 5 670 mm.

2.3

Justificação Económica
Na Figura II.1 apresentam-se os consumos de papel tissue por habitante que se
verificavam no ano de 2011 nas diferentes regiões a nível mundial.
Assim, existe uma diferença muito significativa no consumo de papel tissue por
habitante, entre as regiões menos desenvolvidas e as mais desenvolvidas, pelo que é
natural que esses desequilíbrios sejam gradualmente amortecidos no futuro.
Aliás, mesmo a Europa Ocidental tem ainda um elevado potencial de crescimento, face
ao consumo de papel tissue nos Estados Unidos da América.
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Figura II.1 – Consumo de Papel Tissue (kg/habitante. ano)

Por sua vez, na Figura II.2, mostra-se a evolução do consumo de papel tissue nas
diferentes regiões a nível mundial, desde 1994 com previsões até 2019. A Figura II.2
revela um crescimento mais acentuado do consumo nas regiões menos desenvolvidas,
mas sempre com tendência do seu aumento nas restantes regiões
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Figura II.2 – Evolução do consumo de papel tissue (milhões de toneladas)
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A Figura II.3 mostra a previsão da evolução do consumo de papel tissue em alguns
países da União Europeia, incluindo Portugal, onde é visível a tendência de
crescimento.
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Figura II.3 – Previsão da evolução do consumo de papel tissue em alguns
países da União Europeia (kg/habitante.ano)

Para além da procura continuar a aumentar no futuro, o que justifica a implementação
do Projecto Smooth, a sua instalação junto à Celcacia permitirá integrar parcialmente a
produção de pasta branqueada de eucalipto na fabricação de papel tissue, o que se
traduz na obtenção de um bem de maior valor acrescentado, com poupanças em termos
de custos de matéria-prima e de energia.
De forma a optimizar a competitividade do Projecto Smooth, dados os custos elevados
do transporte de produto acabado de papel tissue, ou seja, de artigos de uso doméstico e
sanitário, foi considerada a instalação de uma unidade de transformação com capacidade
para abastecer os mercados de Portugal e Espanha. Para os restantes mercados, o papel
tissue será exportado em bobinas, com a instalação de unidades de transformação junto
dos mercados.
O investimento na construção da unidade de produção e transformação de papel tissue em
Cacia é de cerca de 190 milhões de euros, prevendo-se um volume de vendas anual de
153 milhões de euros, em ano de cruzeiro.
O Projecto Smooth irá criar 160 postos de trabalho directos em Cacia, prevendo-se um
número muito mais significativo nas unidades de transformação que serão instaladas junto
aos mercados consumidores.
Para além disso, o investimento irá criar também um máximo de 400 postos de trabalho
temporários, na fase de construção do Projecto Smooth, pelo que contribuirá também
por essa via para a revitalização do tecido empresarial, designadamente na freguesia de
Cacia e no concelho de Aveiro.
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Capítulo III – Descrição do Projecto e das Alternativas Consideradas
1.

INTRODUÇÃO
A Portucel Soporcel Tissue (PST) pretende implementar o Projecto Smooth, ou seja,
uma unidade industrial de produção e de transformação de papel tissue, a localizar em
Cacia, no concelho de Aveiro.
Em Anexo incluiu-se uma planta à escala 1:1000 com a implantação da unidade
industrial da PST.

2.

ALTERNATIVAS DO PROJECTO
O presente projecto da PST visa dar resposta não só à procura existente no mercado
externo e interno de papel de uso doméstico e sanitário, mas também à integração
parcial da fábrica de pasta branqueada de eucalipto da Celcacia na produção de papel
tissue, de maior valor acrescentado.
Assim, a unidade industrial da PST, com a instalação de duas máquinas de papel tissue
de alta tecnologia junto à fábrica da Celcacia, faz parte da estratégia do Grupo Portucel
Soporcel para concretizar o alargamento e diversificação dos seus negócios e produtos,
tendo por objectivo alcançar uma posição de relevo, a nível Europeu, igualmente no
segmento do papel tissue.
A opção zero, ou seja, manter a situação actual, não permitiria dar resposta à procura
externa e interna de papel de uso doméstico e sanitário, que irá continuar a aumentar,
nem de efectuar a integração parcial da pasta produzida pela Celcacia.
A implementação da unidade industrial da PST em Cacia assenta nos seguintes
pressupostos:
− Recepção da principal matéria-prima - pasta branqueada de eucalipto - por tubagem
da Celcacia;
− Aproveitamento de infra-estruturas e serviços auxiliares existentes na Celcacia, que
serão comuns à unidade de produção e transformação de papel tissue, em termos de
captação, abastecimento e tratamento de água e de tratamento de efluentes;
− Existência de bons acessos rodoviários e de uma infra-estrutura portuária, ou seja,
o porto de Aveiro, que permitirão assegurar o escoamento dos produtos para os
mercados nacionais e internacionais;
− Geração de emprego nas fases de construção e de exploração da instalação.
Para além disso, os sistemas existentes na Celcacia de captação e de tratamento de água,
e de efluentes e a conduta de ligação à rede de efluentes da Águas do Centro Litoral têm
capacidade suficiente para dar resposta aos requisitos da nova unidade de produção de
papel.
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3.

PROGRAMAÇÃO DAS FASES DE CONSTRUÇÃO, EXPLORAÇÃO E
DESACTIVAÇÃO

3.1

Fase de Construção
A fase de construção e montagens irá ter início no 1.º trimestre de 2016, com uma duração
de cerca de 15 meses, na condição de estarem previamente concluídas as fases antecedentes
de licenciamento industrial e urbanístico.

3.2

Fase de Exploração
A fase de exploração tem início previsto, após a realização dos testes dos equipamentos,
para o 2.º trimestre de 2017.

3.3

Fase de Desactivação
Não se prevê, mesmo a longo prazo, a desactivação da unidade industrial da PST.
Para além disso, o terreno para implantação da unidade industrial será propriedade do
Grupo Portucel Soporcel, pelo que não existirão situações de concessão de utilização
limitada no tempo do terreno.

4.

LOCALIZAÇÃO DO PROJECTO

4.1

Localização Administrativa
A unidade industrial da PST irá localizar-se junto à Celcacia, na freguesia de Cacia e
concelho de Aveiro. A nível supra concelhio, irá situar-se na Região Centro, sub-região do
Baixo Vouga, tal como se pode verificar na Figura III.1.

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 terreno onde será implantada a
unidade industrial não estão identificadas quaisquer ocorrências patrimoniais.
O elemento patrimonial mais próximo de natureza arqueológica encontra-se a cerca de
500 m para NW e trata-se do complexo industrial romano de Marinha Baixa. Ao nível
do património edificado, registam-se duas capelas, ambas a mais de 300 m do local do
projecto.
Por outro lado, de acordo com a prospecção sistemática efectuada no terreno, tal como
indicado no ponto 11 do Capítulo IV, não foram identificados quaisquer topónimos com
potencial valor arqueológico, arquitectónico ou etnográfico.
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4.2.2

Áreas protegidas e Sítios da Rede Natura 2000
A área sensível mais próxima da PST é a Zona de Protecção Especial Ria de Aveiro,
que se localiza a cerca de 400 m a Nascente.

4.3

Planos de Ordenamento
De acordo com a Planta de Implantação do Plano de Pormenor de Parte da Zona Industrial
de Cacia (PP PZIC), a área onde irá ser construída a unidade industrial da PST está
classificada como “categoria funcional de espaços de actividades económicas”.

4.4

Condicionantes, Servidões e Restrições de Utilidade Pública
Em termos de condicionantes ao projecto Smooth, a Planta de Condicionantes do Plano de
Pormenor da Zona Industrial de Cacia (PP PZIC) indica a existência de uma linha de água
parcialmente a céu aberto e entubada, bem como de uma rede eléctrica de alta tensão a
60 kV.
No entanto, está em fase final de alteração o PP PZIC de forma a efectuar o seu ajustamento
aos requisitos do Projecto Smooth da PST.

4.5

Equipamentos e Infra-Estruturas Relevantes Potencialmente Afectados pelo Projecto
No Anexo II do Volume de Anexos incluiu-se o estudo hidrológico e hidráulico da Vala
do Salgueiral, relativo ao seu desvio e entubamento no troço de atravessamento da
unidade industrial da PST.
O projecto do desvio das linhas eléctricas de alta tensão, a ser concretizado pela EDP,
foi igualmente incluído nas Peças Desenhadas do Volume de Anexos.

5.

DESCRIÇÃO DO PROJECTO

5.1

Enquadramento
Dadas as relações físicas que existirão com a fábrica de produção de pasta da Celcacia,
justifica-se apresentar também uma descrição das suas actividades, bem como avaliar a
situação ambiental nessa instalação, que se incluiu no Anexo I do Volume de Anexos.
Com este enquadramento, no presente Capítulo III, a descrição do Projecto Smooth será
efectuada de acordo com a seguinte estrutura:
− Descrição do projecto em estudo;
− Fase de construção;
− Fase de desactivação.
A descrição do Projecto Smooth inclui, na parte final, a quantificação dos efeitos
ambientais cumulativos com a Celcacia, no que respeita ao consumo de água, efluentes
líquidos, emissões gasosas, ruído e tráfego.
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5.2

Descrição das Instalações e do Processo Produtivo

5.2.1

Introdução
O presente Estudo de Impacte Ambiental incide sobre o Projecto Smooth da
Portucel Soporcel Tissue (PST), ou seja, a construção de uma unidade industrial de
produção e transformação de papel tissue, que inclui a instalação de duas máquinas de
papel com a capacidade global sustentada de 140 000 t/ano (2 x 70 000 t/ano), em
termos de produção bruta nos respectivos enroladores.
A unidade de transformação de papel tissue em artigos de uso doméstico e sanitário terá
uma capacidade de produção líquida de 76 000 t/ano, pelo que as restantes 60 000 t/ano,
como produção líquida, serão comercializadas no exterior como bobinas de papel.
As instalações principais da unidade industrial da PST são as seguintes:

5.2.2

•

Armazém de matérias-primas (destinado a pasta branqueada de pinho em fardos, a
adquirir no exterior);

•

Preparação de pastas;

•

Duas máquinas de papel;

•

Armazém de bobinas (rolos) de papel;

•

Unidade de transformação do papel em artigos de uso doméstico e sanitário;

•

Armazém de produto acabado.

Concepção
A unidade industrial de produção de papel tissue foi projectada e será construída e
equipada com base nos conceitos mais modernos e utilizando as Melhores Técnicas
Disponíveis (MTD), tendo em vista garantir:
− A obtenção de elevados padrões de qualidade do produto final, designadamente a
produção de papel tissue e de artigos de uso doméstico e sanitário;
− Uma alta eficiência na utilização dos factores de produção, nomeadamente no que
respeita a matérias-primas e energia;
− Consumo de água de acordo com os mais exigentes padrões internacionais;
− Facilidade de condução e uma alta fiabilidade do processo de fabrico;
− Cumprimento dos mais exigentes requisitos de segurança de pessoas e instalações.
As duas máquinas de papel, com a mesma concepção e capacidade produtiva, foram
dimensionadas para a fabricação de papéis tissue com 5 670 mm de largura no
enrolador, com uma velocidade máxima de operação de 2 000 m/min, correspondendo a
uma capacidade produtiva sustentada unitária de 70 000 t/ano.
No Quadro III.1 indicam-se as bases de concepção de cada uma das máquinas de papel para
a produção de artigos de papel tissue, designadamente rolos de papel (BRT – Bathroom
tissue) e rolos de cozinha (KT – Kitchen towels).
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Quadro III.1 – Bases de concepção das máquinas de papel

Descrição

BRT

KT

Gramagem no enrolador (g/m2), base seca
Largura da folha no secador Yankee (mm)
Largura da folha no enrolador (mm)
Crepe (% )
Velocidade média no secador Yankee (m/min)
Velocidade média no enrolador (m/min)
Humidade da folha no enrolador (%)
Produção máxima no enrolador (t/dia), 100% efic.
Produção líquida no enrolador (t/dia)
Produção líquida na transformação (t/dia)
Produção líquida no enrolador (t/ano)
Produção líquida na transformação (t/ano)
Consumo de pasta branqueada de eucalipto (%)
Consumo de pasta branqueada de pinho (%)
Consumo de pasta branqueada de eucalipto (t/dia), base seca
Consumo de pasta branqueada de pinho (t/dia), base seca
Consumo de vapor na máquina de papel (t/t de papel)
Consumo de gás natural na máquina de papel (Nm3/t de papel)
Consumo de calor na máquina de papel (GJ/t de papel)
Consumo de electricidade na máquina de papel (MWh/h)
Consumo de água fresca (m3/t de papel)
Caudal de efluente (m3/t de papel)

14,8
5 770
5 670
18
1 985
1 628
5
226
194
191
50 900
50 200
80
20
148
37
0,6
76
4,5
8,1
5,0
3,8

17,9
5 770
5 670
14
1 737
1 494
5
253
214
209
18 800
18 300
65
35
133
72
0,6
93
5,1
8,9
5,0
3,8

Média/
Máx/Total
15,6
5 770
5 670
17
1 923
1 594
5
253
199
195
69 700
68 500
76
24
144
46
0,6
81
4,6
8,3
5,0
3,8

Assim, a capacidade nominal de produção, no conjunto das duas máquinas de papel,
com eficiência de 100%, é de 506 t/dia, com base na produção de papel tissue com
gramagem de 17,9 g/m2 (base seca).
5.2.3

Regime de funcionamento
A unidade industrial da PST terá um regime de funcionamento de 24 horas/dia, 350 dias
por ano, devido a algumas paragens programadas para manutenção.

5.2.4

Número de trabalhadores
A unidade industrial da PST terá um total de 160 trabalhadores, com a sua repartição e
regime de laboração indicados no Quadro III.2.
Quadro III.2 – Repartição e regime de laboração dos trabalhadores

Sector
Produção e transformação de
papel
Administrativos
Direcção e Quadros Técnicos

N.º de
trabalhadores

Regime de
laboração

135

27 x 5 turnos

15
10

Regime geral
Regime geral
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5.2.5

Consumos de matérias-primas
Os vários tipos de papéis tissue serão fabricados essencialmente com pasta branqueada
de eucalipto, transferida por tubagem da Celcacia, apresentando-se no Quadro III.3 o
consumo estimado das principais matérias-primas e aditivos para uma produção bruta
de papel de 140 000 t/ano e de produção líquida de transformação de 76 000 t/ano.
Quadro III.3 – Consumo de matérias-primas

Consumo
(t/ano)
Preparação da Pasta e Máquinas de Papel
Pasta branqueada de eucalipto, base seca
101 002
Pasta branqueada de pinho, base seca
31 962
Resina de resistência em húmido
1 045
Produtos coating
151
Floculante
186
Condicionador de telas e feltros
71
Biocidas
10
Anti-espuma
23
Transformação do Papel
Cartolina para casquilhos
5 138
Filme estirável
1 199
Material plástico p/ embalagem
161
Colas
308
Tintas
8
Paletes
1 000
Matérias-primas e aditivos

5.2.6

Consumos de energia
A instalação fabril irá utilizar gás natural e energia eléctrica como fontes de energia. A
energia eléctrica será utilizada como força motriz nos motores de accionamento dos
equipamentos, incluindo os empilhadores, bem como em iluminação, e o gás natural será
consumido na caldeira de vapor e nos sistemas de secagem das máquinas de papel.
No Quadro III.4 indicam-se os consumos energéticos globais e específicos previstos na
instalação, com base na produção de papel de 140 000 t/ano e na transformação de
76 000 t/ano.
Quadro III.4 – Consumos de energia
Fontes de Energia

Sistemas de secagem
Caldeira de vapor
Total
Electricidade

Consumo
Consumo
horário
anual
Gás Natural
3
1 350 Nm /h
11 340 000 Nm3/ano
3
1 162 Nm /h
9 756 715 Nm3/ano
2 512 Nm3/h
21 096 715Nm3/ano
Energia Eléctrica
18,1 MWh/h
152 040 MWh/ano

Consumo
específico
81 Nm3/t de papel
70 Nm3/t de papel
151 Nm3/t de papel
1,1 MWh/t de papel

Global
Total

-

51 781 tep/ano

370 kgep/t de papel
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5.2.7

Descrição das instalações

5.2.7.1 Áreas ocupadas
A unidade industrial da PST será instalada numa área com cerca de 14,5 ha, localizada a
SW da Celcacia, em que a maior parcela foi intervencionada, já que tem sido utilizada
por esta empresa para armazenamento de rolaria de madeira e estacionamento de
viaturas.
A área total de implantação será de 145 230 m2, com uma área coberta de 36 700 m2 e
uma área impermeabilizada não coberta de 13 812 m2.
5.2.7.2 Áreas funcionais
De acordo com a planta geral da futura unidade industrial, incluída no Volume de
Anexos, foi considerada a construção de 4 edifícios, cuja descrição é apresentada a
seguir.
a) Armazém de Matéria-Prima e de Desagregação da Pasta em Fardos
Será utilizado um edifício existente da Celcacia, localizado a Norte da nova unidade
industrial, para armazenagem da pasta de pinho em fardos, a adquirir no exterior.
Nesse edifício será efectuada também a desagregação da pasta em desfibradores
(pulpers).
b) Edifício das Máquinas de Papel
O edifício das máquinas de papel será implantado na zona Norte da instalação, o qual
terá uma área de implantação com 12 300 m2 e uma altura de 22 m, desenvolvendo-se
em três níveis:
•

Nível 0 (cota 0,0), correspondente ao piso dos equipamentos de preparação da
pasta;

•

Nível 1 (cota 7,0), correspondente ao piso de operação da máquina;

•

Nível 2 (cota 12,8), com área mais reduzida, que funcionará como piso intermédio
para instalação de equipamentos de ventilação/tratamento de ar e outros.

As estruturas principais do edifício, bem como os pisos intermédios serão em betão
armado. A parte inferior das paredes exteriores será constituída por blocos duplos de
betão e a parte superior por painéis sandwich em folha metálica forrada por
lã mineral. A cobertura será construída com suportes em aço e painéis sandwich
como impermeabilização. As salas internas eléctricas e de AVAC serão construídas
com paredes em tijolo e lajes em betão.
A caldeira de produção de vapor será instalada no interior do edifício.
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c) Armazém de Bobinas de Papel
O armazém automático de bobinas (rolos) de papel irá localizar-se entre o edifício
das máquinas de papel e o edifício da transformação.
Com um só piso, terá uma área de 6 000 m2 e uma altura de 19 m. A estrutura principal
será constituída por colunas em betão com a cobertura suportada por uma estrutura
metálica e dispondo de um revestimento com painéis de sandwich.
As paredes exteriores serão em folha de aço perfilado com paredes interiores corta-fogo
em blocos de betão.
d) Edifício da Transformação
O edifício da transformação das bobinas de papel em artigos de uso doméstico e
sanitário irá localizar-se a Sul do armazém das bobinas de papel. Com uma área total
de 13 200 m2, será constituído por um único piso com uma altura de 8,7 m.
A estrutura do edifício será semelhante à do armazém de bobinas, com a parte
inferior das paredes exteriores em blocos duplos de betão e a parte superior por
painéis sandwich em folha metálica forrada por lã mineral. A cobertura será
construída com suportes em aço e painéis sandwich como impermeabilização,
preparada para a instalação de painéis solares.
e) Armazém de Produto Acabado
Por sua vez, o armazém de produto acabado em paletes e área de expedição irá
localizar-se no limite Sul da instalação. Com uma área total de 5 200 m2, o armazém
de produto acabado terá um único piso e uma altura de 37 m.
5.2.8

Descrição do processo produtivo

5.2.8.1 Introdução
A produção e transformação de papel tissue envolvem uma série de operações,
integradas nas seguintes fases principais (ver Figura III.2):
•

Recepção e armazenagem das matérias-primas;

•

Preparação de pastas;

•

Fabricação de papel e bobinadoras;

•

Armazenagem de bobinas de papel;

•

Transformação das bobinas de papel em produto acabado (artigos para uso doméstico
e sanitário);

•

Armazenagem de produto acabado.
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Pasta de Eucalipto
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E BOBINADORAS
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e Bobinadora

Bobinas de Papel

Linha II

Máquina de Papel II
e Bobinadora

Armazém de
Bobinas de Papel

Expedição

Transformação

Armazém de
Produto Acabado

Expedição

Pasta de Pinho
(do exterior)

PORTUCEL
SOPORCEL TISSUE

Projecto Smooth
Estudo de Impacte Ambiental
Figura III.2 – Diagrama do Processo Produtivo

5.2.8.2 Recepção e armazenagem de matérias-primas
A matéria-prima principal será constituída por pasta de fibra virgem, ou seja, pasta
branqueada de eucalipto (fibra curta), transferida por tubagem da Celcacia com a
consistência de 8 a 9% e em fardos, em situações de paragem desta instalação.
Antes de ser armazenada numa torre com a capacidade de 500 m3, passa por uma prensa
de parafuso, onde é separada parte da água, que retorna para a Celcacia, ficando a pasta
com uma consistência de cerca de 30%.
Será também utilizada pasta de fibra virgem (fibra longa), essencialmente de pinho, a
adquirir no exterior. Assim, à entrada da instalação, os camiões que transportam os
fardos de pasta de pinho são pesados na báscula, antes de se encaminharem para o
armazém de matérias-primas, onde os fardos são arrumados por lotes. A capacidade do
armazém é de 500 toneladas.
5.2.8.3 Preparação de pasta
Foram consideradas duas linhas semelhantes de preparação de pasta, associadas a cada
uma das máquinas de produção de papel.
A preparação de pasta tem por objectivo a obtenção de uma suspensão homogénea de
fibras com características adequadas para a produção de papel tissue.
a) Preparação da pasta de fibra longa (pasta de pinho)
Os fardos de pasta de pinho são alimentados por um transportador a um desfibrador
(pulper), de funcionamento descontínuo, com a capacidade de 40 m3, onde se realiza
a sua desagregação, com adição de água clarificada, de forma a obter-se uma
suspensão de fibras com a consistência de 6 a 8%.
Após desagregação, a pasta é armazenada num tinão com a capacidade de 120 m3. Desse
tinão, após diluição com água clarificada até 4,5 – 5% de consistência, a pasta é
alimentada a um crivo para remoção de impurezas, e de seguida refinada em dois
refinadores de discos, instalados em série, para melhorar a resistência mecânica das
fibras, antes da sua armazenagem no tinão de alimentação da máquina de papel, com a
capacidade de 30 m3, e já com a consistência ajustada a 3,5%.
b) Preparação da pasta de fibra curta (pasta de eucalipto)
A pasta de eucalipto, transferida por tubagem da Celcacia com a consistência de 8 - 9%,
passa numa prensa de parafuso, onde é removida parte da água para aumentar a sua
consistência até de cerca de 30%. A água removida na prensa de parafuso é devolvida à
Celcacia através de um tanque de armazenagem.
Por sua vez, a pasta é diluída com água clarificada antes da sua armazenagem numa
torre de 500 m3 de capacidade, com a consistência de cerca de 12%. À saída da torre
de armazenagem, a pasta é diluída com água clarificada para a consistência de 6%,
sendo de seguida armazenada num tinão com a capacidade de 150 m3.
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A pasta, diluída com água clarificada até 4,5 – 5% à saída do tinão, é submetida a uma
operação de crivagem para remoção de impurezas, a que se segue a sua refinação num
refinador de discos e diluição até 3,5%, antes da sua armazenagem no tinão de
alimentação da máquina de papel, com a capacidade de 30 m3.
c) Preparação da pasta de quebras da transformação e das máquinas de papel
As quebras de papel na fase de transformação, ou seja, da produção de artigos de papel,
são submetidas a uma operação de enfardamento. Os fardos obtidos são alimentados por
um transportador a um desfibrador (pulper), de funcionamento descontínuo, com a
capacidade de 12 m3, onde se realiza a sua desagregação, com adição de água
clarificada, de forma a obter-se uma suspensão de fibras com a consistência de 12 a
15%.
Após desagregação, a pasta passa num crivo para remoção das impurezas de maiores
dimensões, sendo depois armazenada num tinão com a capacidade de 90 m3, já com a
consistência ajustada a cerca de 6%. Desse tinão, após diluição com água clarificada até
4,5% de consistência, a pasta é alimentada a um depurador centrífugo para remoção das
impurezas de menores dimensões e, de seguida, passa num despastilhador e num crivo
final de limpeza.
O objectivo do despastilhador é o de desfazer os aglomerados de fibras, designados por
“pastilhas”, que não foram eliminados durante a operação de desagregação no pulper.
A pasta obtida das quebras da transformação é armazenada no tinão de pasta de fibra
longa de alimentação da máquina de papel.
Por sua vez, as quebras e fitas da máquina de papel e da respectiva bobinadora, são
desagregadas num desfibrador (pulper), com a capacidade de 18 m3, seguindo depois a
pasta para um tinão de armazenagem com a capacidade de 110 m3, após diluição até à
consistência de 4,5%. À saída do tinão, a pasta é diluída com água clarificada até cerca
de 3,5% e depois passa num despastilhador, antes da sua armazenagem no tinão de pasta
de fibra longa de alimentação da máquina de papel.
Na Figura III.3 apresenta-se um diagrama com os circuitos de pasta e de água de
cada uma das linhas de preparação de pasta, incluindo as máquinas de papel.
5.2.8.4 Fabricação de papel e bobinadoras
a) Sistema de alimentação das máquinas de papel (approach system)
O processo que se segue aos tinões de pasta de alimentação até à caixa de chegada
das máquinas de papel é conhecido por approach system.
Assim, dos tinões de alimentação, por bombagem, a pasta de fibra longa e de fibra curta
é alimentada à sucção das denominadas fan pumps, que realizam a diluição da suspensão
fibrosa com água proveniente da fossa da teia da máquina de papel e que serve também
para controlar a gramagem. A pasta de fibra longa e de fibra curta, já com uma
consistência de cerca de 1%, passa pelos respectivos crivos, de forma a eliminar
eventuais impurezas que possam danificar a caixa de chegada da máquina de papel. A
seguir aos crivos, a pasta é alimentada na sucção das segundas fan pumps, onde é
efectuada a sua diluição até 0,2% com águas brancas da fossa da teia, dando entrada na
caixa de chegada da máquina de papel.
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Figura III.3 – Circuitos de Pasta e Água

b) Máquinas de fabrico de papel
As duas máquinas de papel, de concepção semelhante, foram dimensionadas para
produzir papel tissue com gramagens de 11 a 35 g/m2. A velocidade de projecto é de
2 200 m/min e a velocidade máxima de operação de 2 000 m/min. A capacidade de
produção média de cada uma das máquinas de papel é de 214 t/dia no enrolador, com
humidade de 5% e gramagem de 17,9 g/m2, na base do fabrico de papel para rolos de
cozinha.
Apresenta-se a seguir uma descrição das secções das máquinas de papel.
Caixa de Chegada e Formação da Folha
A pasta é alimentada à caixa de chegada da máquina de papel, que assegura um fluxo
de pasta regular, com um nível de turbulência adequado para optimizar a distribuição
e a formação das fibras de papel em toda a largura da máquina, conseguindo-se um
perfil de qualidade uniforme no sentido da largura da folha e no sentido de marcha da
máquina.
A folha de papel é formada entre a teia e o feltro que envolve o rolo formador, em que a
acção de vácuo sobre o feltro permite optimizar a quantidade de água removida da folha.
Secção de prensagem
A folha de papel passa depois na secção de prensagem, a qual dispõe de uma prensa
de sapata para optimizar a remoção de água nesta fase.
Secção de secagem
A folha de papel é então conduzida ao cilindro secador, do tipo Yankee, com o diâmetro
de 4 877 mm, em aço inox, o qual é alimentado internamente com vapor a 8 bar.
O circuito de vapor/condensado, associado ao secador, foi optimizado do ponto de vista
energético, já que dispõe de um sistema de termocompressão do vapor de flash,
recuperado do condensado extraído do secador, antes de ser enviado para a caldeira de
produção de vapor.
De forma a optimizar a secagem do papel, o secador dispõe de uma campânula onde
é injectado ar quente e extraído ar húmido, resultante da secagem do papel, o qual é
utilizado para pré-aquecimento do ar fresco de alimentação num permutador de
calor. O ar húmido de secagem é encaminhado para uma chaminé com 25 m de
altura.
O aquecimento do ar para a campânula de cada uma das máquinas de papel é
complementado em duas câmaras de combustão de gás natural, com a potência térmica
unitária de 5 MW e global de 10 MW. Assim, a potência térmica global dos sistemas de
combustão das duas máquinas de papel é de 20 MW.
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Enrolador
Do secador, o papel é encaminhado para o enrolador, com um diâmetro de 3 000 mm.
Todo o processo de fabricação do papel tissue, desde a preparação de pastas até ao
enrolador das máquinas de papel é operado por um sistema de controlo remoto (DCS). O
sistema DCS permite o controlo, visualização e monitorização de todo o processo em
tempo real, inclui automatismos de controlo da gramagem e da humidade do papel,
programação e funções em tempo real de supervisão, bem como gestão de alarmes e
registo de dados.
Na Figura III.4 apresenta-se uma vista do tipo de máquinas de papel que serão
instaladas na unidade industrial.
c) Bobinadoras
Os destinos dos rolos produzidos nas máquinas de papel são o armazém de bobinas, a
unidade de transformação ou as bobinadoras.
Assim, parte da produção das máquinas de papel é encaminhada para as bobinadoras, as
quais podem receber rolos com largura de 5 670 mm e 3 000 mm de diâmetro. A sua
velocidade máxima é de 1 800 m/min. As bobinadoras são constituídas por
desenroladores, sistema de corte e enrolador, com a obtenção de bobinas com o diâmetro
máximo de 2 500 mm.

Figura III.4 – Vista de Máquina de Papel

Instalações Auxiliares das Máquinas de Papel
Os sistemas auxiliares principais das máquinas de papel são os seguintes:
•

Sistema de lubrificação centralizada;

•

Centrais hidráulicas para a secção de prensagem e enrolador;

•

Sistema de vácuo com turboventiladores;

•

Circuitos de recuperação de águas brancas e de fibra;

•

Produção de vapor.
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Circuitos de recuperação de águas brancas e de fibra
De forma a garantir-se um consumo médio de água fresca de 5,0 m3/t, de acordo com
as Melhores Técnicas Disponíveis aplicáveis a instalações de produção de papel
tissue, foram considerados os circuitos de recuperação de água e de fibra que estão
representados na Figura III.3.
Assim, as águas recolhidas sob a máquina de papel, em conjunto com o excesso de água
da fossa da teia, onde estão presentes fibras em suspensão (águas brancas), são
armazenadas num tanque com a capacidade de 70 m3.
Do tanque de armazenagem, as águas brancas são alimentadas a um filtro de discos,
o qual permite a separação das seguintes correntes:
•

Fibra (para tinão com a capacidade de 25 m3);

•

Água com fibra (para tanque com a capacidade de 25 m3);

•

Água clarificada (para tanque com a capacidade de 160 m3);

•

Água superclarificada (para tanque com a capacidade de 45 m3).

A fibra recuperada no filtro de discos é alimentada ao tinão de pasta de fibra longa para
ser reutilizada na produção de papel.
A água separada no filtro de discos, ainda com alguma fibra, é reutilizada directamente
no pulper de quebras da máquina de papel, com o excesso recirculado para esse filtro, de
forma a optimizar a recuperação de fibra para o processo produtivo e a obtenção de água
de melhor qualidade.
Por sua vez, para maximizar a capacidade de armazenagem de água clarificada, foi
considerada também a instalação de um tanque tampão adicional com a capacidade de
300 m3. A água clarificada é utilizada nos pulpers e nas diferentes operações de diluição
nas linhas de preparação de pasta.
Por último, a água superclarificada é utilizada nos chuveiros das máquinas de papel.
O excesso de água do circuito de águas brancas (3,8 m3/t de papel) é conduzido, como
águas residuais, à ETAR da Celcacia.
Por outro lado, a água fresca, fornecida pela Celcacia por tubagem gravítica, é
armazenada num tanque com a capacidade de 4 000 m3 para utilização em alguns
chuveiros das máquinas de papel, na preparação de aditivos, como água de reposição
e em vedantes.
Foi considerada também a instalação de tanques de água morna para utilização nos
chuveiros das máquinas de papel, com a capacidade de 20 m3. O aquecimento de
água é efectuado com algum calor residual do ar húmido extraído da campânula de
secagem das máquinas de papel.
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Existirão também sistemas de água de arrefecimento para as unidades hidráulicas e
de lubrificação das máquinas de papel, com recirculação através de torres de
arrefecimento.
Produção de vapor
Foi considerada a instalação de uma caldeira de produção de vapor, com a utilização
de gás natural como combustível, para alimentação dos cilindros secadores das
máquinas de papel.
A caldeira de produção de vapor tem as seguintes características principais:
•
•
•
•
•
•

Potência térmica: .................................. 14 MW;
Combustível:......................................... Gás Natural;
Tipo:...................................................... tubos de fumo;
Produção de vapor (saturado): .............. 18 t/h;
Pressão de vapor: .................................. 20 bar;
Temperatura de vapor: .......................... 211 ºC.

5.2.8.5 Armazenagem das bobinas de papel
As bobinas são transportadas por intermédio de AGV´s (veículos guiados
automaticamente) para o respectivo armazém automático. Assim, foi considerada a
instalação de uma ponte rolante automática, dotada de uma pega para manusear as
bobinas de papel.
O armazém de bobinas de papel foi dimensionado para uma capacidade de 10 000 t.
5.2.8.6 Transformação das bobinas de papel em produto acabado
As bobinas de papel são transportadas por AGV´s para a unidade de transformação,
onde são convertidas em artigos de uso doméstico e sanitário através de processos
mecanizados.
Assim, na unidade de transformação do papel foi considerada a instalação de duas
linhas de rolos de papel higiénico, uma linha híbrida que pode fazer também rolos de
cozinha e duas linhas de guardanapos.
As linhas de rolos incluem as seguintes operações principais:
•
•
•
•

Bobinagem;
Embalagem;
Ensacagem;
Paletização.

Na etapa de bobinagem, o papel é desenrolado, gofrado, picotado e enrolado num tubo
de cartão. Os rolos podem ser sujeitos a impressão a cores ou à aplicação de aditivos.
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As etapas seguintes consistem na embalagem e ensacagem dos rolos em diferentes
conjuntos e, por fim, a sua paletização e o envolvimento das paletes em filme estirável.
Por sua vez, as linhas de guardanapos incluem as seguintes operações principais:
•
•
•
•

Bobinagem e dobragem;
Embalagem;
Encartonagem;
Paletização.

Na etapa de bobinagem e dobragem, o papel é desenrolado, gofrado, cortado, dobrado e
empilhado, podendo também ser sujeito a impressão. As etapas seguintes consistem na
sua embalagem em filme plástico, depois em caixas de cartão e, por fim, a sua
paletização e o envolvimento das paletes em filme estirável.
O transporte das paletes com o produto acabado para o respectivo armazém é efectuado
por veículos eléctricos.
A unidade de transformação será dotada de uma prensa de enfardamento das quebras
das linhas de transformação, cujos fardos são depois transportados para o respectivo
pulper, de forma a serem reutilizadas no processo de fabrico de papel.
5.2.8.7 Armazém de produto acabado
O edifício de produto acabado destina-se à armazenagem das paletes em 13 níveis de
prateleiras, com uma capacidade de armazenagem de 7 000 t.
A movimentação de paletes no armazém é efectuada por intermédio de dois elevadores,
cuja movimentação é controlada automaticamente por um sistema de gestão do
armazém.
Dos elevadores, as paletes para expedição são colocadas em transportadores que as
conduzem aos cais de carga de camiões.
5.2.9

Descrição das instalações auxiliares

5.2.9.1 Abastecimento de água
A água para consumo humano será fornecida pela rede pública de abastecimento e a
água para consumo industrial pela Celcacia, conforme declaração desta empresa
incluída no Anexo III do Volume de Anexos.
Tal como foi descrito no Anexo I do Volume de Anexos, a Celcacia dispõe de um
sistema de captação de água na margem esquerda do rio Vouga. A água captada é
submetida a tratamento por crivagem, clarifloculação e filtros de areia.
Do reservatório de armazenagem elevado, existente na Celcacia, a água é transferida por
tubagem gravítica para o tanque de armazenagem de água da PST, com a capacidade de
4 000 m3 e daí distribuída aos diferentes consumidores na instalação.
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5.2.9.2 Ar comprimido
O sistema de ar comprimido da unidade industrial irá incluir compressores, secadores e
filtros de ar, circuitos de arrefecimento, reservatórios tampão e o respectivo sistema de
controlo. As unidades de ar comprimido serão instaladas no edifício das máquinas de
papel e no edifício da unidade de transformação.
5.2.9.3 Instalações eléctricas
A unidade industrial será alimentada por energia eléctrica através de uma subestação a
construir junto à subestação existente da Celcacia, cuja alimentação eléctrica é
efectuada a 60 kV.
A subestação irá alimentar o transformador principal de 60/15 kV, com a potência
eléctrica de 40 MVA, associado às máquinas de papel, a instalar no respectivo edifício.
Por sua vez, esse transformador irá alimentar os transformadores de distribuição,
associados às linhas de preparação de pasta, máquinas de papel e unidade de
transformação.
5.2.9.4 Sistemas de segurança
Os sistemas de segurança, designadamente de combate a incêndios, estão descritos na
Análise de Risco, incluída no Capítulo V do presente EIA.
5.2.9.5 Balanço de massa e energia
Na Figura III.5 apresenta-se o balanço anual de massa e de energia para a produção
bruta de 140 000 t/ano de papel tissue, com a obtenção de 76 000 t/ano de artigos de
papel de uso doméstico e sanitário e de 60 000 t/ano de bobinas de papel para venda.
5.3

Aspectos Ambientais da Unidade Industrial

5.3.1

Melhores Técnicas Disponíveis
Ao presente Projecto Smooth da Portucel Soporcel Tissue (PST) está associada a obtenção
da respectiva Licença Ambiental, de acordo com os requisitos do Decreto-Lei n.º 127/2013
de 30 de Agosto.
Assim, no Anexo IV do Volume de Anexos, incluiu-se uma descrição da situação que se irá
verificar na futura unidade industrial, 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, e no novo BREF P&P.
De acordo com a descrição apresentada no Anexo IV do Volume de Anexos, verifica-se
que a unidade industrial irá cumprir as MTD aplicáveis.
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Água (Celcacia)
(700 000 m³)
Energia Eléctrica
(152 040 MWh)
Gás Natural
(21 096 715 Nm³)
(11 340 000 Nm³)

(9 756 715 Nm³)

Caldeira de
Vapor
Vapor
(140 000 t)
Pasta de Eucalipto
(101 002, base seca)
Pasta de Pinho
(31 962, base seca)

Preparação de
Pasta

Máquinas de
Papel

(140 000 t)

Produtos Acabados

Transformação

Bobinadoras

(76 000 t)
Águas Residuais
(Celcacia)

Fibras e Quebras de Papel

(10 943 000 m³)

(4 000 t)

Águas Residuais
(532 000 m³)

ETAR
(Celcacia)
Bobinas de Papel
(60 000 t)

Efluente Tratado
(11 475 000 m³)
Águas do Centro
Litoral

Matérias‐Primas e Produtos
Gás Natural
Vapor
Água
Energia Eléctrica
Águas Residuais e Efluente Tratado

PORTUCEL
SOPORCEL TISSUE

Projecto Smooth
Estudo de Impacte Ambiental
Figura III.5 – Balanço Anual de Massa e Energia

5.3.2

Consumo de água
O consumo médio de água da unidade industrial será de 5,0 m3/t de papel, correspondendo
a 700 000 m3/ano, com base na produção anual de papel de 140 000 t.
Por sua vez, o consumo de água da rede pública será cerca de 4 000 m3/ano.

5.3.3

Águas pluviais e residuais
A drenagem das águas pluviais da unidade industrial será ligada à linha de água
existente (Vala do Salgueiral), a jusante do seu entubamento, ou seja, do troço entre o
edifício das máquinas de papel e o armazém de bobinas.
Por sua vez, as águas residuais domésticas e industriais serão ligadas às redes existentes
da Celcacia, conforme declaração desta empresa, incluída no Anexo III do Volume de
Anexos. As redes de águas residuais e pluviais da PST, bem como os pontos de ligação
às redes da Celcacia e à Vala do Salgueiral, estão representados em Peça Desenhada
incluída no Volume de Anexos.
As redes existentes de águas residuais da Celcacia estão ligadas à respectiva ETAR, que
dispõe de tratamento primário e secundário, com o efluente tratado conduzido para o
sistema da actual Águas do Centro Litoral, para descarga no mar através de exutor
submarino.
A descrição da ETAR da Celcacia, bem como as características actuais e futuras do
respectivo efluente tratado, sem considerar o Projecto Smooth, estão incluídas no
Anexo I do Volume de Anexos.
O caudal médio de efluente da nova unidade industrial será de 3,8 m3/t de papel
(1 520 m3/dia), correspondendo a 532 000 m3/ano, com base na produção anual de papel
de 140 000 t.
No Quadro III.5 apresentam-se as concentrações e cargas máximas de poluentes que são
expectáveis no efluente da unidade industrial da PST.
Quadro III.5 – Concentrações e cargas de poluentes no efluente da
unidade industrial de produção de papel

Poluentes
SST
CQO
CBO5 total

Carga
(kg/t de papel)
5,8
2,6
1,5

Carga
(kg/dia)
2 320
1 040
600

Concentração
(mg/l)
1 526
684
395

Por outro lado, no Quadro III.6 apresentam-se os parâmetros principais de
dimensionamento do tratamento primário e secundário da ETAR existente da Celcacia, os
valores previstos no efluente à entrada da ETAR com a produção sustentada de
353 000 t/ano de pasta, bem como os valores que se irão obter após a entrada em
funcionamento da unidade industrial de produção de papel da PST.
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Quadro III.6 – Verificação do dimensionamento da ETARI da Celcacia
Parâmetros

Carga hidráulica no tratamento primário,
m3/dia
Carga hidráulica no tratamento secundário,
m3/dia
CBO5, t/dia

Valores de
Dimensionamento

Valores
Futuros da
Celcacia

Valores
Futuros
Globais

50 000 - 80 000

31 100

32 620

62 500 - 78 000

31 100

32 620

25 - 30

15,1

15,7

Assim, verifica-se que a ETAR existente tem capacidade para tratar o acréscimo de caudal e
de carga poluente que se irá verificar no futuro com a entrada em funcionamento da unidade
de produção de papel da PST.
No Quadro III.7 apresentam-se os NEA-MTD aplicáveis à produção de pasta kraft
branqueada de eucalipto e à produção de papel tissue.
Quadro III.7 – NEA-MTD aplicáveis

Poluentes
CQO
SST
N Total
P Total
AOX

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

Papel Tissue
(kg/t)
0,15 - 1,5
0,02 - 0,35
0,01 - 0,15
0,003 - 0,012
0,05

A verificação do cumprimento dos VLE da futura licença de descarga da Celcacia será
efectuada através da comparação da carga anual descarregada, de cada um dos
poluentes, com as cargas anuais máximas permitidas, calculadas pelo produto dos VLE
(da pasta e do papel) pelas produções respectivas de pasta e papel, ou seja:
Carga de poluente anual (t/ano) < (VLE da pasta × produção de pasta + VLE do
papel × produção de papel) / 1000
Considerando para a Celcacia e PST os VLE correspondentes aos valores máximos dos
NEA-MTD aplicáveis, respectivamente, à produção de pasta e papel, bem como as
eficiências da ETAR da Celcacia, verifica-se que serão cumpridos esses NEA-MTD,
conforme se apresenta no Quadro III.8, onde as cargas expectáveis correspondem à
produção de 353 000 tSA/ano de pasta da Celcacia e de 140 000 t/ano de papel da PST.
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Quadro III.8 – VLE e cargas de poluentes no efluente tratado

Poluentes
CQO
SST
N Total
P Total
AOX

5.3.4

VLE - Pasta
(kg/tSA)

VLE - Papel
(kg/t)

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

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

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

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

Emissões gasosas
De acordo com o que já foi descrito, as máquinas de papel irão dispor de câmaras de
combustão de gás natural para aquecimento do ar de insuflação nas campânulas da fase
de secagem do papel.
Assim, o ar húmido da secagem do papel será extraído das campânulas e descarregado
na atmosfera através de chaminés com 25 m de altura (fontes FF1 e FF3).
A altura das chaminés (FF1 e FF3) embora não cumpra integralmente os requisitos da
Portaria n.º 263/2005, devido à existência do edifício da Caldeira de Recuperação 4 (CR4)
da Celcacia, com 61,3 m, mas que se localizam, respectivamente, a distâncias de cerca de
288 e 298 m, terão 3 m acima do edifício das máquinas de papel, onde serão instaladas. No
Anexo V do Volume de Anexos, incluiu-se o cálculo da altura mínima das chaminés.
No entanto, o estudo de dispersão de poluentes, incluído no Capítulo V do EIA, mostra
que as chaminés com a altura de 25 m têm um impacte reduzido na qualidade do ar,
tendo em conta o caudal mássico máximo das emissões de NOx em cada uma das
chaminés (1,3 kg/h), pelo que se considera adequada a sua altura. De acordo com a
Portaria n.º 80/2006 e com o Decreto-Lei n.º 78/2004, o regime de monitorização das
fontes FF1 e FF3 será de três em três anos.
No Quadro III.9 apresentam-se os valores máximos da emissão de poluentes que serão
obtidos nas fontes FF1 e FF3, bem como os VLE que se consideram aplicáveis, de
acordo com Proposta de Portaria, que inclui especificamente equipamentos de secagem,
a qual irá substituir a Portaria n.º 677/2009, de 23 de Junho.
Quadro III.9 – Emissões gasosas das chaminés FF1 e FF3
(mg/Nm3)

Valores máximos
(18% de O2)
25

VLE
(18% de O2)
500

CO

8

-

COV

ss

200

Poluentes
NOx como NO2

ss – sem significado

Estudo de Impacte Ambiental do Projecto Smooth - Relatório
III-33

Existirá ainda uma caldeira de produção de vapor com queima de gás natural (fonte FF2),
que irá dispor de uma chaminé com 25 m de altura, opção que se justifica pelas mesmas
razões indicadas anteriormente para as fontes FF1 e FF3. Neste caso, o caudal mássico
máximo de NOx é de 1,4 kg/h, pelo que a monitorização da fonte FF2 será efectuada de três
em três anos.
No Quadro III.10 apresentam-se os valores máximos da emissão de poluentes que serão
obtidos na fonte FF2, bem como os VLE aplicáveis a caldeiras e outras fontes de
combustão, com potência térmica inferior a 50 MWt, de acordo com Proposta de
Portaria, a qual irá substituir a Portaria n.º 677/2009, de 23 de Junho.
Quadro III.10 – Emissões gasosas da chaminé FF2 (mg/Nm3)
Poluentes
NOx como NO2
CO
COV
ss – sem significado

Valores máximos
(3% de O2)
100
100
ss

VLE
(3% de O2)
300
200

A localização das chaminés (FF1, FF2 e FF3) está indicada em Peça Desenhada
incluída no Volume de Anexos, a qual mostra também os respectivos desenhos técnicos.
5.3.5

Resíduos
Não terão significado relevante os quantitativos de resíduos processuais que serão
produzidos na unidade industrial, já que as quebras e fitas de papel serão reutilizadas no
processo de fabrico. No Quadro III.11 apresenta-se uma estimativa dos quantitativos de
resíduos que serão produzidos na instalação, que inclui a sua designação, código LER e
destino final.
Quadro III.11 – Produção de resíduos
Designação/Natureza

Resíduos da preparação da pasta
Vestuário das máquinas de papel
Resíduos de toner de impressão
Óleos usados
Embalagens de papel e cartão
Embalagens de plástico
Embalagens de madeira
Embalagens contaminadas com substâncias perigosas
Absorventes, panos de limpeza e outros materiais
contaminados com óleo
Sucata de ferro
Mistura de metais
Sucata de cabos eléctricos
Papel e cartão de recolha selectiva
Vidro de recolha selectiva
Lâmpadas fluorescentes usadas
Equipamento eléctrico e electrónico fora de uso
Resíduos urbanos mistos
*

Código LER
03 03 10
03 03 99
08 03 17*
13 01 11*
13 02 05*
13 02 08*
15 01 01
15 01 02
15 01 03
15 01 10*

Quantidade
(t/ano)
20
3
0,8

D1 - Aterro
R3 - Reciclagem
R5 - Reciclagem

12

R9 - Valorização

200
120
80
3

R3 - Reciclagem
R3 - Reciclagem
R3 - Reciclagem
R3/R4 - Reciclagem

15 02 02*

6

17 04 05
17 04 07
17 04 11
20 01 01
20 01 02
20 01 21*
20 01 36
20 03 01

20
5
2
10
3
0,5
0,6
90

Destino final

D15 - Tratamento/Eliminação
R4 – Reciclagem/R12**
R4 - Reciclagem/R12**
R4 - Reciclagem/R12**
R3 - Reciclagem
R5 - Reciclagem
R13 - Reciclagem
R4/R13 - Reciclagem
D1 – Aterro de RSU

Resíduos classificados como perigosos; ** R12 – Troca de resíduos
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Para além da sua recolha selectiva, de salientar que será cumprida a legislação aplicável
à gestão de resíduos, já que estes serão recolhidos e enviados para um destino final
adequado, através de operadores devidamente licenciados/autorizados para o efeito,
acompanhados das respectivas guias, dando primazia à sua reciclagem, em detrimento
do seu envio para deposição em aterro.
Os parques de armazenamento temporário de resíduos na PST estão identificados em
Peça Desenhada incluída no Volume de Anexos.
5.3.6

Ruído
A unidade industrial irá funcionar em regime de laboração contínuo, apenas com
paragens programadas para manutenção periódica ou paragens por avarias.
No Quadro III.12 apresenta-se uma síntese das principais fontes de ruído na instalação.
Os equipamentos principais serão instalados no interior de edifícios, cujas coberturas e
fachadas incluirão na sua concepção medidas técnicas para atenuar o nível do ruído
emitido para o exterior.
Quadro III.12 – Níveis de pressão sonora (LPA) das fontes de ruído do projecto

Local/Piso

Equipamento/operação

Localização

N.º
Equipamentos

LPA
[dB(A)]

Regime de
funcionamento

82
80

Intermitente

Armazenagem e Desfibração de Pasta
Piso térreo

Desfibradores
Transportadores

Piso térreo

Bombas e agitadores de tinões
Refinadores
Fan Pumps
Desfibrador
Preparação de aditivos
Máquina de papel
Bobinadora
Caldeira de vapor

Piso da
máquina

Piso
Intermédio
Cobertura

4
4
Preparação de Pasta e Máquina de Papel 1

Escritórios
Sala de controlo
Sala do turboventilador
Máquina de papel
Bobinadora
Ventiladores
Sala de AVAC
Tubagem de exaustão

No interior

No interior

No exterior

4+4
3
2
1
1
1
1

92,7
97,8
97
90
85
90
84-86
86

1
1

50
50
106*
87 -100

1
3
1

86 - 88
88-90
86
85**

Contínuo

Intermitente

Contínuo

Intermitente
Contínuo

* Sala com protecção acústica (atenuação de 30 dB(A)
** Tubagem de exaustão com silenciador
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Quadro III.12 – Níveis de pressão sonora (LPA) das fontes de ruído do projecto (cont.)
Local/Piso

Equipamento/operação

Localização

N.º
Equipamentos

LPA
[dB(A)]

Regime de
funcionamento

Preparação de Pasta e Máquina de Papel 2

Piso térreo

Bombas e agitadores de tinões
Refinadores
Fan Pumps
Desfibrador
Preparação de aditivos
Máquina de papel
Bobinadora
Caldeira de vapor

No interior

Escritórios
Sala de controlo
Sala do turboventilador
Máquina de papel

Piso da
máquina

Piso
Intermédio
Cobertura

Bobinadora
Ventiladores
Sala de AVAC
Tubagem de exaustão

4+4
3
2
1
1
1
1

92,7
97,8
97
90
85
90
84-86
86

1
1

50
50
106*
87 -100

1
3
1

86 - 88
88-90
86
85**

Intermitente

-

72

Intermitente

2
3
3

76-78
82-88
78

Contínuo

No exterior

Contínuo

Intermitente

Contínuo

Contínuo

Armazém de Bobinas (Rolos)
-

Armazenagem de bobinas

No interior
Unidade de Transformação

-

Máquinas de guardanapos
Máquinas de rolos
Máquinas de embalagem

-

Armazenagem de paletes
Transporte de produto acabado

No interior

-

70
77

Intermitente

-

Cais de carga de produto acabado

No exterior

-

74

Intermitente
(período diurno)

No interior
Armazém de Produto Acabado

* Sala com protecção acústica (atenuação de 30 dB(A)
** Tubagem de exaustão com silenciador

Assim, no Quadro III.13 estão indicadas os elementos construtivos dos edifícios para
atenuar os níveis de ruído para o exterior.
Quadro III.13 – Elementos construtivos dos edifícios
Edifício

Paredes

Cobertura

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

Painéis sandwich em chapa
de aço com isolamento em lã
mineral

Armazém de Bobinas (Rolos)

Idem

Idem

Transformação

Idem

Idem

Armazém de Produto Acabado

Idem

Idem

Armazenagem e Desfibração
de Pasta

Idem

Idem

Máquinas de Papel
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5.4

Efeitos Ambientais Cumulativos das Instalações

5.4.1

Enquadramento
Dada a complementaridade, proximidade e ligações físicas entre a nova unidade industrial
da PST e a Fábrica de Cacia da Celcacia, para se poder avaliar os efeitos cumulativos destas
instalações na qualidade do ambiente local e da área envolvente, justifica-se incluir a seguir
uma síntese comparativa das situações actual e futura, em relação a alguns aspectos
ambientais fundamentais, como sejam o consumo de água, as emissões líquidas e gasosas, o
ruído e o tráfego.
A situação actual baseia-se nos valores verificados na Celcacia no ano de 2014 e a situação
futura tem em conta não só a implementação do Projecto Smooth da PST, mas também o
projecto de optimização da Celcacia, já concretizado.

5.4.2

Consumo de água
No Quadro III.14 apresentam-se os consumos de água, actuais e futuros, associados às
instalações da Celcacia e da PST.
Quadro III.14 – Consumos de água
Água
3

Consumo anual, 1 000 m /ano
3

Consumo específico, m /t pasta ou papel

2014

Celcacia

PST

Global

11 422

12 355

700

13 055

37,8

35,0

5,0

-

Assim, irá verificar-se um aumento global do consumo de água de cerca de 14%, no
conjunto das duas instalações, em que cerca de 5% está associado à instalação da PST.
De salientar que a Celcacia dispõe de licença de captação de águas superficiais, emitida pela
ARH do Centro em Março de 2011, com validade até Abril de 2016, fazendo parte
integrante da Licença Ambiental (LA n.º 288/2009), que lhe permite extrair um volume
médio anual de 17 milhões de m3 e um volume máximo mensal de 1,74 milhões de m3, no
mês de maior consumo, pelo que será mantido um consumo global no conjunto das
instalações da Celcacia e da PST muito inferior ao valor da licença.
5.4.3

Descarga de águas residuais
No Quadro III.15 apresentam-se as cargas de poluentes no efluente líquido tratado, à
saída da ETAR da Celcacia, bem como a alteração prevista dessas cargas, associada ao
conjunto das instalações da Celcacia e da PST.
Quadro III.15 – Cargas mássicas de poluentes no efluente tratado (t/ano)
PST
Poluentes
2014
Celcacia
Global
CQO

3 446

3 883

83

3 966

SST

212

177

20

197

AOX

39

53

3

56

N Total

18

25

1

26

P Total

6,0

3,5

0,2

3,7
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Assim, em termos globais em relação a 2014, prevê-se uma redução nas cargas de SST
e de P Total e o aumento de CQO, AOX e N Total, mas que se devem sobretudo ao
projecto de optimização da fábrica de pasta da Celcacia.
5.4.4

Emissões gasosas
No Quadro III.16 apresentam-se as cargas mássicas de poluentes que se verificaram no ano
de 2014 na Celcacia, bem como as emissões previstas, incluindo as emissões da PST.
Quadro III.16 – Cargas mássicas de emissões gasosas
Poluentes
Partículas, t/ano
NOx como NO2, t/ano
S (SO2 + TRS), t/ano
CO2 fóssil, kt/ano

2014
74
462
≤ 51
37

Celcacia
98
581
36
39

PST
33
46

Global
98
614
36
85

As emissões de Partículas irão aumentar na Celcacia e as emissões de NOx associadas
às duas instalações. A utilização de gás natural na PST traduz-se no aumento das
emissões de CO2 fóssil no conjunto das duas instalações.
5.4.5

Ruído
A avaliação dos efeitos cumulativos do Projecto Smooth com as instalações da Celcacia,
será apresentada no Capítulo V.
Em termos de tráfego, conforme se apresenta no Quadro III.17, irá verificar-se um
acréscimo mais acentuado de veículos ligeiros, já que parte da pasta da Celcacia passará
a ser escoada por veículos pesados na forma de papel.
Quadro III.17 – Tráfego médio anual
Tráfego
Veículos ligeiros
Veículos pesados

2014
15 900
48 700

Celcacia
18 550
51 300

PST
14 800
12 100

Global
33 350
63 400

Em termos globais, em relação a 2014, haverá um acréscimo do tráfego diário de
65 veículos ligeiros e de 60 veículos pesados para o conjunto das instalações da
Celcacia e da PST.
5.5

Fase de Construção

5.5.1

Descrição geral
Tal como já foi referido anteriormente, a fase de construção irá ter início no 1.º trimestre de
2016, com os trabalhos de movimentação de terras e construção civil, prolongando-se por
cerca de 15 meses.
Durante o período de construção e montagens, o número de trabalhadores afectos a essa
actividade, presentes na PST na fase de construção será de cerca de 400.
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As actividades de construção compreenderão as seguintes grandes intervenções:
•
•
•
•
•
•

•
•

•

•

5.5.2

Instalação de estaleiro;
Desmatação;
Movimentos de terras na regularização e nivelamento da plataforma;
Desvio da linha de água e das linhas eléctricas;
Escavação para fundações;
Execução das estruturas em betão das áreas de construção previstas, incluindo as
respectivas fundações;
Execução de pavimentos, incluindo as correspondentes plataformas;
Execução das alvenarias e painéis pré-fabricados, bem como dos revestimentos de
empenas e coberturas;
Execução de todas as redes de infra-estruturas, ou seja, águas, esgotos, águas
pluviais, eléctricas, telefónicas, gás, incêndios, ar comprimido e restantes fluidos;
Montagem dos diferentes equipamentos de produção e sua interligação às redes de
infra-estruturas.

Estaleiro
A localização e dimensão do estaleiro podem verificar-se na planta incluída no Volume
de Anexos. Assim, o estaleiro será repartido por três áreas disponíveis no interior do
perímetro industrial da PST.
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, posto de primeiros socorros e
disporá de contentores para deposição de RSU e de outros 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).

5.5.3

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

5.5.4

Tráfego
O tráfego diário será de 100 veículos ligeiros e de 20 veículos pesados.

5.5.5

Movimentação de terras
As cotas actuais do terreno variam entre + 4,5 m na zona Norte e + 6,5 m na Zona Sul,
atingindo + 7,5 m no limite do terreno a Oeste.
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Considerando a cota geral de projecto do terreno de + 6,3 m, com a cota de + 5,3 no
pavimento do lado Nascente dos edifícios, adequada para a descarga de camiões, será
obtido um balanço equilibrado na movimentação de terras, não havendo a necessidade
de importar terras do exterior.
5.5.6

Prevenção e protecção de acidentes e outros aspectos ambientais
O estaleiro possuirá um regulamento específico (Regulamento Geral do Estaleiro),
incluído no Anexo VI do Volume de Anexos, que incluirá regras ambientais, de acordo
com os requisitos da legislação aplicável, que os empreiteiros terão de consubstanciar
em planos de gestão ambiental, para aprovação prévia pelo Dono da Obra.
Assim, existirão zonas de armazenagem temporária de resíduos e materiais contaminados,
devidamente assinaladas, impermeabilizadas e vedadas. Para a prevenção dos efeitos de
eventuais descargas acidentais de substâncias perigosas, nomeadamente óleos, serão
construídas 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;

•

Lavagem de rodados;

•

Transporte de materiais pulverulentos com cobertura.

Para além disso, será satisfeito pelos empreiteiros o cumprimento do Plano de
Segurança, Saúde e Ambiente (PSSA), 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 PSSA (com a definição da comissão de
prevenção e de segurança da obra e das auditorias de segurança).
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5.4.7

Gestão de resíduos, águas residuais e emissões gasosas
A produção expectável de resíduos, na fase de construção, é a que está indicada no
Quadro III.18.
No mesmo Quadro III.18 apresenta-se a classificação dos resíduos, em termos de
Código LER, bem como os respectivos destinos previstos, cuja gestão será assegurada
por entidades devidamente licenciadas e autorizadas para o efeito.
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.
Quadro III.18 – Produção, classificação e destino dos resíduos na fase de construção
Tipo de Resíduo
*

Óleos usados
Resíduos de tintas com solventes*
Embalagens de papel e cartão
Embalagens de plástico
Embalagens de madeira
Embalagens metálicas
Embalagens contaminadas com
substâncias perigosas*
Absorventes e panos contaminados*
Mistura de metais
Sucata de cabos eléctricos
Resíduos de construção e demolição
Mistura de resíduos urbanos

Código
LER
13 02 05
14 06 05
15 01 01
15 01 02
15 01 03
15 01 04

Quantidade
(t)
16
4
20
16
30
8

15 01 10

5

R4 – Reciclagem

15 02 02
17 04 07
17 04 11
17 09 04
20 03 01

4
8
4
60
120

D10 – Incineração
R4 – Reciclagem
R4 – Reciclagem
D1 – Aterro
D1 – Aterro

Destino
R9 – Valorização
D10 – Incineração
R3 – Reciclagem
R3 – Reciclagem
R1 – Valorização energética
R4 – Reciclagem

* - Resíduos classificados como perigosos

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;
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.
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As águas residuais serão encaminhadas para a ETAR da Celcacia, prevendo-se um
caudal diário de cerca de 40 m3 na fase de construção.
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 efectuar a construção do Projecto Smooth.
Para além disso, não haverá centrais de betão e de asfalto, o que minimiza a emissão de
poluentes.
5.6

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 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, comissionamento e arranque, com especial ênfase na fase de comissionamento.
Está prevista, ainda, a manutenção de treino adicional após a entrega das instalações 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 o
equipamento, 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.

5.7

Fase de Desactivação
Não se prevê, mesmo a longo prazo, a desactivação do Projecto Smooth da PST. 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 das matérias-primas e de
produtos químicos, 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 infraestruturas 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, 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 ETAR da Celcacia, 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 Smooth da Portucel Soporcel Tissue, sendo descritos e avaliados todos os
elementos considerados essenciais para a cabal compreensão dos compartimentos
ambientais que serão inter-actuados pelo projecto, quer na vertente biofísica, quer na
vertente sócio-económica.
Os descritores a analisar são os seguintes:
•

Clima;

•

Geologia, geomorfologia, sismicidade e tectónica;

•

Solos;

•

Recursos hídricos superficiais e subterrâneos;

•

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

•

Ecologia;

•

Paisagem;

•

Património;

•

•

Sócio-economia:
− demografia;
− actividades económicas;
− acessibilidades e tráfego;
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, 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 EIA, que foram sintetizados e integrados no
presente relatório.
2.2

Domínios e Profundidade de Análise
A definição do âmbito de uma avaliação ambiental é uma etapa primordial para a
correcta identificação dos domínios de análise a desenvolver, e, acima de tudo, do seu
grau de aprofundamento e área a abranger, em função da tipologia dos impactes
induzidos pelo projecto e da especificidade e sensibilidade do meio ambiente onde este
se irá desenvolver.
O projecto em estudo localiza-se numa superfície aplanada e de baixa altitude (cotas
inferiores a 100), representada pelos níveis de depósitos de praias antigas, recortados
pela rede hidrográfica pertencente à bacia do rio Vouga, na sua secção terminal, já na
transição para o Baixo Vouga Lagunar.
A rede hidrográfica é pouco encaixada, meandrante, com vales suaves proporcionando
um escoamento lento das águas.
As formações geológicas inserem-se na orla mezocenozóica ocidental, que corresponde
a uma bacia sedimentar, onde predominam os arenitos e as argilas e margas, com idades
que vão desde o Mesozóico até ao Holocénico. Nestas formações estão instalados dois
sistemas aquíferos – Cretácico e Quaternário de Aveiro, onde se instalaram as captações
para abastecimento humano, actividade industrial e rega da área.
O clima mediterrâneo desta região é temperado pela proximidade do atlântico, que lhe
modera as amplitudes térmicas e aporta os típicos nevoeiros de advecção,
principalmente nas manhãs dos meses de Verão. O vento, quase sempre presente, sopra
predominantemente do quadrante Norte.
Ecologicamente, a área insere-se na região natural da Beira Litoral - Gândara de Aveiro,
onde os domínios ecológicos apresentam características mediterrânico-atlânticas e
atlante-mediterrânicas. A silva climática que potencialmente coloniza estas zonas é
representada por Pinus Pinea, Pinus Pinaster e, ainda, por espécies como Quercus
Suber, Quercus Rober e Castanea Sativa.
O coberto vegetal actual da zona interessada alterna entre as áreas agrícolas,
heterogéneas, e as áreas de floresta. Por outro lado, estão também representadas áreas de
ocupação urbana, com características difusas.
Esta região apresenta grande interesse para a conservação da natureza, com destaque
para a vertente avifaunística, desenvolvendo-se próximo da futura unidade a Zona de
Protecção Especial (ZPE) Ria de Aveiro.
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Em face da natureza do projecto e das características da zona onde este vai exercer a sua
influência, podem considerar-se como descritores mais relevantes, para a análise que se
pretende:
Ö a qualidade do ar;
Ö o ambiente sonoro;
Ö os recursos hídricos superficiais (aspectos quantitativos e qualitativos);
Ö a ecologia;
Ö a paisagem;
Ö o património.
Por outro lado, o Grupo Portucel Soporcel é organização privada de acrescida
importância a nível nacional e internacional, pela sua dimensão económica e
características exportadoras, e também pelo peso que representa na formação de
emprego e VAB.
Tratando-se de um projecto que irá gerar valor e criar emprego, contribuindo para o
desenvolvimento da área onde se irá estabelecer, apresentam igualmente grande
relevância:
Ö as questões sócio-económicas, quer a nível nacional, quer a nível local.
Como menos relevantes e consequentemente a serem sujeitos a uma análise de menor
detalhe, referem-se os descritores:
Ö o clima e microclima;
Ö a geologia e geomorfologia;
Ö os recursos hídricos subterrâneos;
Ö as questões de ordenamento territorial.
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 e, ainda, 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 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.
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3.

CLIMA

3.1

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); e, mais para Leste, o resto da fachada
atlântica, já com “alguns dias de forte calor ou de frio sensível, que rapidamente
desaparecem sob a acção da brisa do mar no Verão, ou pela chegada de uma massa de ar
oceânico. A diferenciação térmica local é acentuada, ou seja, as baixas mais abrigadas
dos ventos atlânticos apresentam já um toque climático continental. Este tipo climático
é relativamente chuvoso e caracterizado por forte e persistente nebulosidade” (ibidem).
Figura IV.1 – Enquadramento Climático

Fonte: Daveau et al., 1985
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3.2

Análise dos Dados Climatológicos Locais
Do conjunto de estações e postos udométricos existentes na região envolvente,
seleccionou-se a Estação Meteorológica de S. Jacinto como mais representativa das
condições climáticas prevalentes na área do projecto em apreço.
A localização e as características da estação seleccionada estão indicadas no Quadro IV.1.
Quadro IV.1 – Coordenadas da estação meteorológica de S. Jacinto

Latitude Longitude Altitude (m)
S. Jacinto/Base Aérea

40º 39’

8º 44’

8

Projecto Smooth

40º 40´

8º 35´

7

As variáveis climáticas consideradas foram a temperatura do ar, humidade relativa,
insolação, vento, precipitação, evaporação, nevoeiro e nebulosidade.
A caracterização efectuada inclui, para além dos meteoros assinalados, a classificação
climática simples e segundo as metodologias propostas por Köppen e Thornthwaite.
O período de análise considerado na presente avaliação foi o que mediou entre 1960 e 1990.
3.2.1

Temperatura
Na estação de S. Jacinto, a temperatura média anual é de 14,4ºC, variando as temperaturas
médias mensais entre 10,0ºC (em Janeiro) e 18,6ºC (em Julho).
A amplitude térmica anual média é, assim, de 8,6ºC, sendo este valor indicativo de um
clima de características atlânticas, com um diferencial de temperaturas bastante esbatido
nas diversas estações do ano.
Em S. Jacinto, os valores mais baixos de temperatura média ocorrem em Janeiro, com
13,8ºC para as médias máximas e 6,3ºC para as médias mínimas, e os mais elevados
registam-se em Julho, com uma temperatura média máxima de 22,2ºC e média mínima
de 15,0ºC.
O Verão é do tipo fresco, com menos de 20 dias com temperaturas superiores a 25ºC,
ocorrendo preponderantemente entre Junho e Agosto. A temperatura máxima registada
no período de referência foi de 39,3ºC, em Agosto.
O Inverno é do tipo tépido, com menos de 2 dias com temperaturas inferiores a 0ºC,
ocorrendo nos meses de Dezembro e Janeiro e um valor mínimo médio do mês mais frio
superior a 6ºC. O valor mínimo extremo foi de –2,8ºC, registado em Fevereiro, 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 S. Jacinto/Base Aérea.
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Figura IV.2 – Valores da Temperatura Média Mensal, Temperatura Média Mensal Máxima e
Temperatura Média Mensal Mínima, registadas na estação de S. Jacinto/Base Aérea, no período
1961-1990
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Fonte: Instituto Português do Mar e da Atmosfera

3.2.2

Precipitação
A distribuição sazonal da precipitação é típica do clima Mediterrânico, caracterizandose por uma concentração nos meses de Outubro a Março, nos quais ocorre cerca de 75%
da precipitação total anual (Figura IV.3).
Figura IV.3 – Valores de precipitação média mensal registados na estação
em análise, no período 1961-1990
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Fonte: Instituto Português do Mar e da Atmosfera

A precipitação total média anual na estação de S. Jacinto, no período considerado, é de
841,0 mm, ocorrendo precipitação com intensidade superior a 0,1 mm em cerca de 33,9%
do período anual, e sendo a precipitação superior a 10 mm em cerca de 29,5 dias/ano.
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A distribuição de valores diários excepcionais é relativamente irregular ao longo do ano,
verificando-se situações excepcionais nos meses de Janeiro, Junho e Outubro, que
poderão apontar para precipitações frontais excepcionais (Janeiro e Outubro) e para
precipitações depressionárias (Junho).
Na Figura IV.4 apresentam-se os valores de precipitação máxima diária, obtidos na
estação climatológica de S. Jacinto.
Figura IV.4 – Valores de precipitação máxima diária registados na estação em análise,
no período 1961-1990
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Fonte: Instituto Português do Mar e da Atmosfera

3.2.3

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 S. Jacinto com o evaporímetro de
Piche, não incluindo, portanto, a transpiração efectuada pelas plantas.
A evaporação anual registada na estação de S. Jacinto é de 823,4 mm, com a média
mais baixa em Janeiro (60,3 mm) e a mais elevada em Março (85,3 mm).
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 Thorthwaite.
De acordo com esta formulação, a evapotranspiração real na estação climatológica de
S. Jacinto, no período 1960/1990, variou entre um valor mínimo médio de 16,7 mm, em
Janeiro, e um valor máximo médio de 40,5 mm, em Julho. O valor médio anual para
esta estação no mesmo período foi de 342,7 mm.

3.2.4

Humidade relativa do ar
No que respeita à humidade relativa do ar, apresentam-se os respectivos valores médios
mensais no Quadro IV.2, referentes à estação de S. Jacinto/Base Aérea.
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Como se pode observar, a humidade é relativamente elevada todo o ano, com valores
médios anuais a variar entre 69% em Março (21 h) e 86% em Janeiro (9 h).
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 ocorrem nas primeiras horas da
manhã e correspondem aos valores mais baixos da temperatura do ar.
Quadro IV.2 – Humidade Relativa registada na estação de S. Jacinto/Base
Aérea, no período 1961-1990
Humidade Relativa Média (%)
Janeiro
Fevereiro
Março
Abril
Maio
Junho
Julho
Agosto
Setembro
Outubro
Novembro
Dezembro
ANO

9h
86
84
79
77
78
80
82
84
85
84
84
85
82

15h
78
77
72
71
73
75
75
77
75
75
75
76
75

21h
75
74
69
70
72
72
72
74
73
73
73
75
73

Fonte: Instituto Português do Mar e da Atmosfera

3.2.5

Insolação
Em termos de insolação, a estação de S. Jacinto/Base Aérea registou um valor anual da
ordem das 2 476 horas, que corresponde a uma percentagem média anual de 56% do
número máximo de horas de sol descoberto possível (Quadro IV.3).
Os valores máximos são atingidos em Julho, com 282,2 horas de sol descoberto,
observando-se um valor mínimo no mês de Dezembro, com 138,7 horas.
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Quadro IV.3 – Insolação registada na estação de S. Jacinto/Base Aérea,
no período 1961-1990
Insolação Média
Total (h)
%
141,9
48
144,6
49
200,1
55
224,2
57
257,1
58
254,4
57
282,2
62
275,6
65
211,9
57
191,4
56
153,9
52
138,7
49
2 476,0
56

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

Fonte: Instituto Português do Mar e da Atmosfera

3.2.6

Ventos
Uma característica do clima mediterrânico de fachada atlântica é a ocorrência de ventos
durante a maior parte do ano. Com efeito, a região de Aveiro sofre frequentemente a acção
do vento, com predominância de Norte e Noroeste, principalmente nas tardes de Verão,
enquanto no Inverno há uma maior predominância de vento Sul, associado às perturbações
da Frente Polar (Figura IV.5). Em termos de intensidade, verifica-se que os ventos mais
fortes sopram de Sudoeste e de Sul.
Na estação de S. Jacinto/Base Aérea, e para o período em análise, o registo da frequência
média anual de calmaria indica um valor de 15,4%, o que equivale a cerca de 56 dias sem
vento. No mesmo período, o registo de ventos fortes (velocidade superior a 55 km/h) é de
apenas 1,4 dias e o número de dias com ventos de velocidade superior a 36 km/h, mas
inferior a 55 km/h, é de 20,5 dias.
Figura IV.5 – Valores médios anuais da Frequência (%) e Velocidade (km/h) dos Ventos por
Rumos, na estação de S Jacinto /Base Aérea, no período 1961-1990
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Fonte: Instituto Português do Mar e da Atmosfera
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3.2.7

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).
Na região de Aveiro, 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 do Quadro IV.4 confirmam a elevada incidência deste fenómeno na área de
análise, tendo-se registado, no período de 1960/1990, 98 dias com nevoeiro, que
corresponde a 27% do período anual, com especial incidência nos meses de Julho e
Agosto.
A nebulosidade é também um aspecto climático a ter em consideração, porquanto
ocorre na área em análise em cerca de 40% do período anual.
Quadro IV.4 – Número de dias com Meteoros Particulares registados na estação de
S. Jacinto/Base Aérea, no período 1961-1990
Nebulosidade
(>=8)

Nevoeiro

Janeiro

15,4

7,5

Fevereiro

14,8

5,8

Março

12,7

7,9

Abril

13,8

6,3

Maio

12,0

7,0

Junho

69,3

9,2

Julho

7,2

11,1

Agosto

7,7

11,5

Setembro

10,1

8,2

Outubro

12,9

8,2

Novembro

14,0

7,1

Dezembro

15,9

8,2

145,8

98,0

ANO

Fonte: Instituto Português do Mar e da Atmosfera
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3.2.8

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
14,4ºC) e moderado (amplitude média da variação anual da temperatura do ar entre
8,6ºC e 10,3ºC);
Quanto à humidade: húmido (humidade relativa do ar superior a 75%, às 9h);
Quanto à precipitação: moderadamente chuvoso a chuvoso (precipitação média
anual superior a 500 mm e inferior a 2 000 mm).

Pela classificação de Thorthwaite, o clima é moderadamente húmido a húmido (B1 e B2)
quanto ao índice hídrico, 2.º Mesotérmico ou Temperado (B’2) quanto à evapotranspiração
potencial, com défice hídrico nulo ou pequeno no ano (r) e pequena eficácia térmica no
Verão (a’). As fórmulas climáticas de acordo com esta classificação serão, portanto, B1 B´2
r a´ e B2 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
secos, longos e frescos.
Na Figura IV.6 apresenta-se o climograma de Köppen para a estação climatológica em
referência. De acordo com este sistema de classificação, na estação de S. Jacinto, o ano
encontra-se dividido em três períodos: o mais longo, Chuvoso Frio, de Outubro a Maio;
Seco Frio, em Junho; e Seco Quente, em Julho, Agosto e Setembro.
Figura IV.6 – Climograma de Köppen referente à estação climatológica de S. Jacinto
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3.3

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 em estudo insere-se na região denominada Baixo Vouga
Lagunar, caracterizada por uma morfologia aplanada, de relevo bastante plano,
suavemente drenado por talvegues sem expressão, pertencentes hidrograficamente à ria
de Aveiro.
Para Nordeste distinguem-se os relevos das formações antigas, paleozóicas, do Maciço
Hespérico (serras do Caramulo e Buçaco, a Sul, e serras de Leomil, Montemuro e Lapa).
Atendendo às características climáticas desta região, as zonas planálticas do início e do
final do traçado, pela sua reduzida drenagem atmosférica, serão certamente propícias à
manutenção dos nevoeiros de advecção, principalmente nas manhãs dos meses de
Verão.

3.4

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.

3.5

Síntese
O clima da região em estudo é do tipo mediterrânico com forte influência atlântica, que
se traduz em Invernos tépidos (mínimo médio do mês mais frio superior a 6 ºC) e
Verões frescos (máximo médio do mês mais quente inferior a 23 ºC).
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.
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.
Em termos microclimáticos, as características morfológicas da área determinam a
ocorrência de fenómenos de acumulação nas áreas mais planas e nos vales mais
abrigados e mal drenados e a maior persistência dos fenómenos de advecção,
particularmente nas manhãs dos meses de Verão.
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4.

GEOLOGIA E GEOMORFOLOGIA

4.1

Introdução
A caracterização dos factores geológicos da área de implementação do projecto e
envolvente é efectuada nas componentes geomorfologia e litoestratigrafia, 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 os seguintes:
•
•

•

•

•
•

Carta Geológica de Portugal, dos Serviços Geológicos de Portugal, à escala 1:500 000;
Carta Geológica de Portugal, dos Serviços Geológicos de Portugal, à escala 1:50 000
(folha 16-A), e respectiva Notícia Explicativa;
Carta Geológica de Portugal, da Comissão Nacional do Ambiente, à escala 1/1 000 000
e respectiva Notícia Explicativa, 1982;
Carta Litológica de Portugal, da Comissão Nacional do Ambiente, à escala 1:1 000 000
e respectiva Notícia Explicativa, 1982;
Plano de Gestão de Região Hidrográfica do Rio Vouga;
Prospecções geotécnicas no local do Projecto Smooth (Mota-Engil, 2015).

Foram igualmente realizadas visitas ao local para interpretação in situ dos indicadores
geológicos disponíveis.
4.2

Enquadramento Regional
O território de Portugal Continental pode ser dividido em duas grandes unidades
geoestruturais: as formações do Maciço Hespérico, que ocupam quase 3/4 do território
continental português; os terrenos mais recentes, mesozóicos e pós-mesozóicos – as
chamadas Orlas pós-paleozóicas (Thadeu, 1965).
O Maciço Hespérico ou Antigo, que ocupa a parte central e ocidental da Península
Ibérica, tem uma forma aproximadamente triangular, situando-se os respectivos vértices
no Cabo de São Vicente (Algarve), a Noroeste da Galiza e na zona Oriental da Serra
Morena (ambos em Espanha). É constituído por formações precâmbricas e paleozóicas,
com predomínio de xistos, granitos e quartzitos, enrugados ou deslocados por vários
ciclos orogénicos.
Os terrenos mais recentes, mesozóicos e pós-mesozóicos, cuja implantação está ligada à
abertura do Oceano Atlântico, foram deformados pelo Ciclo Alpino e são essencialmente
compostos por rochas carbonatadas e formações arenosas (Galopim de Carvalho, 1984).
Estas bacias sedimentares encontram-se a Ocidente (Orla Ocidental) e a Sul (Orla Algarvia)
do Maciço Hespérico.
O concelho de Aveiro está integralmente inserido na Orla Mesozóica Ocidental Portuguesa,
designadamente na Bacia Lusitaniana, resultante do preenchimento de uma bacia
sedimentar de forma alongada, de direcção NNE-SSW, que se instalou junto ao bordo
Ocidental do Maciço Hespérico, a partir do Mesozóico. É constituída, essencialmente, por
rochas detríticas (areias, arenitos e cascalheiras) e por pequenas manchas de rochas
eruptivas não carbonatadas (xistos, grauvaques e quartzitos).
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A região de Aveiro apresenta uma topografia aplanada e suave, sobressaindo na
paisagem os inúmeros braços da ria, dispostos numa intrincada rede.
A formação da ria está ligada ao estabelecimento do extenso cordão litoral que
dificultou a saída das águas do Vouga para o mar, dando origem a uma laguna em que,
pouco a pouco, se acumularam os materiais carreados pelas águas fluviais. Esta
acumulação de material sedimentar deu origem a um haff-delta, dado que o rio desagua
na laguna, formando um delta interior, com os seus sinuosos braços e inúmeras ilhas.
Trata-se de uma área de cotas baixas, oscilando entre 1 m e os cerca de 20 m.
4.3

Geolitologia
As formações geológicas aflorantes no local do Projecto enquadram-se no Plio-Plistocénico,
conforme se pode apreciar pelo extracto da Carta Geológica, à escala 1 50 000, apresentada
na Figura IV.7.
Seguidamente, apresenta-se uma breve descrição das unidades presentes no local e
envolvente directa do Projecto.

Ö Aluviões recentes
Os depósitos aluvionares mais significativos estão associados com as principais linhas de
água, nomeadamente o rio Vouga. Estes materiais são compostos essencialmente por
alternâncias de areias lodosas acinzentadas, por vezes micáceas, com calhaus rolados.
Identificam-se também pequenos depósitos aluvionares/coluvionares, associados às
linhas de água secundárias afluentes dos principais cursos de água.

Ö Plio-Plistocénico
As formações Plio-Plistocénicas são constituídas por depósitos de praias antigas e
depósitos de terraços.
Os depósitos de praias antigas são formados, essencialmente, por leitos de areias e
cascalheiras de calhaus rolados, por vezes muito espessos, com um grau de
rolamento elevado. As areias, habitualmente claras, podem ser finas ou grosseiras.
Sobre estes depósitos repousa, geralmente, uma cobertura areno-pelítica fina,
amarelada e por vezes espessa. Estas formações de praias escalonam-se a diferentes
níveis. No local do projecto e envolvente próxima predominam as seguintes:
•

•

Q3 – Nível de 30-40 m – Este nível de praia, que se separa do anterior por degrau
bem marcado, forma uma faixa quase contínua desde Vale de Ílhavo, por
Moitinhos, São Bernardo, até Queimada, nas proximidades de Cacia.
Qb2 – Nível de 45-50 m – Este nível de praia, constituída por areias e cascalheiras
de burgaus, caracteriza-se por uma grande regularidade, apresentando um elevado
desenvolvimento. Com efeito, esta praia forma a plataforma da Quinta do Picado,
Oliveirinha e Rego da Venda, Quinta do Gato, do Sol Posto, Feira do Eixo e
outras.
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•

•

Qa2 – Nível de 60-70 m – Este nível está representado por diversos retalhos,
alguns extensos, com depósitos, na região de Picão, Vale da Pipa, S. João de
Loure, Fermelã, Roxico, Entre Vinhas, Morangais (Avelã) e Salreu.
Q1 – Nível de 80-90 m – Estes depósitos estão amplamente representados na
região de N. Sra. das Necessidades (a NE de S. João de Loure) e entre Frossos e
Fermelã. Pertencem, também, a este nível de praia as cascalheiras que formam o
alto onde se localiza o vértice geodésico Mama, a NE de Mamodeiro, cuja altitude
é de 97 m.

Os depósitos de terraços, correspondentes a níveis relativamente baixos, geralmente
são constituídos por cascalheiras de burgaus mais grosseiros do que os de praia.
Existem na região de Requeixo, de Eirol e de Eixo, entre outras.

Ö Pliocénico
Trata-se de depósitos de cobertura que são constituídos por areias, areias siltosas e
argilosas, com intercalações de cascalho e calhaus rolados, com cores amareladas,
avermelhadas e acastanhadas. Pontualmente estes depósitos apresentam níveis
francamente argilosos com tonalidades avermelhadas. Na área de análise assinala-se:
•

PP – Formação de Aguada e Barracão (argilas).

A unidade industrial da Portucel Soporcel Tissue (PST) será localizada em terrenos de
idade Plio-plistocénica, correspondentes a depósitos de praias antigas e de terraços
fluviais, como se pode observar na Figura IV.7, já apresentada.
Os depósitos de praias antigas são formados, essencialmente, por leitos de areias e
cascalheiras de calhaus rolados, por vezes muito espessos, com um grau de rolamento
elevado. As areias, habitualmente claras, podem ser finas ou grosseiras. Sobre estes
depósitos repousa, geralmente, uma cobertura areno-pelítica fina, amarelada e por vezes
espessa. Estas formações de praias escalonam-se a diferentes níveis, estando presente no
local do projecto o nível Qb4.
4.4

Caracterização Local
Na área do Projecto Smooth, foi realizada uma campanha de prospecção geológicogeotécnica para identificação e caracterização mecânica das formações aí ocorrentes
As sondagens revelaram a presença de um aterro superficial até aos 4 m de
profundidade máxima, composto por solos essencialmente arenosos, heterogéneos, com
betão, cascalhos, raízes e entulhos dispersos.
Sob o aterro, até aos 18 m de profundidade máxima, foram interceptadas aluviões de
composição lodosa e lodo-arenosa, muito moles, abaixo das quais se amostraram as
areias compactas da formação “Depósitos de praias antigas”. Trata-se de areias e siltes
arenosos de cor clara, de granulometria diversa, com leitos de seixo e calhau rolado,
medianamente compactas a compactas em profundidade.
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O dispositivo geológico-geotécnico observado foi individualizado em 5 horizontes, com
base na caracterização macroscópica da amostragem e nos resultados dos ensaios SPT:
. Horizonte Geotécnico G0
Este horizonte corresponde a aterros arenosos muito soltos a soltos, por vezes com
presença de cascalheira, material de entulho e matéria vegetal, com valores de NSPT
inferiores a 10 pancadas.
. Horizonte Geotécnico G1
Este horizonte corresponde a solos lodosos arenosos muito soltos, com valores de
NSPT inferiores a 5 pancadas.
. Horizonte Geotécnico G2
O Horizonte G2 corresponde a solos arenosos medianamente compactos, com
valores de NSPT entre 10 e 30 pancadas.
. Horizonte Geotécnico G3
O Horizonte G3 corresponde a solos arenosos compactos, com valores de NSPT
entre 30 e 60 pancadas.
. Horizonte Geotécnico G4
O Horizonte G4 corresponde a solos arenosos muito compactos, com valores de
NSPT superiores a 60 pancadas.
4.5

Sismicidade e Tectónica

4.5.1

Tectónica e neotectónica
A área de intervenção localiza-se, em termos paleográficos e tectónicos, na Orla
Mesozóica Ocidental Portuguesa, em tempos muito recuados coberta pelos mares, em
cujo fundo se originaram as rochas do Complexo Xisto-grauváquico ante-ordovícico
(Figura IV.8). Estes terrenos terão sido dobrados e metamorfizados, durante o
Paleozóico, sofrendo forte acção erosiva.
Sobre a superfície assim originada vieram a depositar-se os sedimentos do Triásico
superior, bem como do Cretácico. Durante a transgressão Cenomaniano-turoniana
depositaram-se calcários fossilíferos. Ao Turoniano sucede, em concordância, a série
fluvio-marinha do Maestrichtiano.
Na região de Aveiro, os primeiros depósitos que aparecem são do Quaternário superior,
faltando depósitos correspondentes a outros períodos. Nas proximidades existem,
porém, terrenos do Pliocénico médio e superior. Do ponto de vista tectónico,
evidenciam-se as acções dos movimentos ante-jurássicos.
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Figura IV.8 – Esboço Morfotectónico

Fonte: Carta Geológica de Portugal (Notícia Explicativa)

As formações do Cretácico superior estão deformadas, por terem sido basculadas para N ou
NW. Pelo testemunho colhido na plataforma continental fronteira, cujos terrenos estão
igualmente basculados, esta deformação deve estar relacionada com o movimento de
abatimento que atingiu a plataforma e que, pela posição dos terrenos terciários no bordo
Norte do vale submarino da Nazaré, actuou, claramente, depois da deposição dos
sedimentos terciários.
Por esta altura deve ter-se formado a fractura que desnivelou o conjunto, a Norte de
Aveiro, onde se instalou a parte final do rio Vouga, tendo-se formado também pequenas
falhas que abrangem o Senoniano.
O estilo tectónico da Bacia Lusitaniana caracteriza-se pela presença de famílias de
falhas de direcções variáveis que, em grande parte, correspondem ao rejogo póshercínico da rede de fracturas tardi-hercínicas. Ao longo destes acidentes, a cobertura
está fortemente deformada com dobras e falhas que delimitam os blocos, no interior dos
quais a cobertura mantém um estilo subtabular, com deformações de grande raio de
curvatura (Ribeiro et al., 1979).
A fracturação dominante, que corresponde às direcções principais de fracturação tardihercínica do soco, mostra três orientações preferenciais (Ribeiro et al., 1979): NNE-SSW,
coincidente com os principais alinhamentos diapirícos (diapiros de Leiria, Matacães e
Sesimbra) de idade provável entre o Dogger e o Miocénico; ENE-SSW, paralela aos
acidentes de direcção bética (Lousã-Pombal-Nazaré-Serra d’Aire-Serra de Montejunto e
Serra da Arrábida), de idade Miocénica Superior e a NW-SE, que é a orientação da
fracturação secundária interior dos blocos limitados por acidentes maiores.
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Por outro lado, as formações cretácicas na bacia do rio Vouga enquadram-se no rejogo
da rede de fracturação tardi-hercínica que condicionou um conjunto de blocos. A
fracturação existente apresenta como principais direcções: a N-S, paralela ao bordo
Oeste do Maciço Hespérico, concretizada na área pela falha existente entre a serra de
Montemor e Mamodeiro; e a NNW-SSE, coincidente com a orientação dos grandes
desligamentos tardi-hercínicos e que se manifestam na parte terminal do rio Vouga
(onde se instalou na parte final do seu curso), embora cobertos pelas formações mais
recentes.
As formações cretácicas apresentam-se pouco deformadas. Na zona de Aveiro, formam
um sinclinal muito aberto que mergulha suavemente para o litoral. O flanco Norte está
controlado pelo soco hercínico, e o flanco Sul reflecte a influência do anticlinal de
Palhaça. Na parte interna do alinhamento estrutural Palhaça-Mamarrosa-Febres,
desenha-se uma série de sinclinais e anticlinais, mas sempre de carácter sub-tabular, isto
é com inclinações muito pequenas, em regra inferiores a 5-10.
4.5.2

Sismicidade
A actividade sísmica em Portugal Continental resulta da sua proximidade geográfica à
fronteira entre as placas tectónicas Euro-Asiática e Africana, numa faixa que se estende
desde Gibraltar até ao arquipélago dos Açores.
A Carta de Isossistas do Intensidades Máximas de Portugal Continental, do Instituto de
Meteorologia, apresentada na Figura IV.9, foi elaborada em função das intensidades
sísmicas máximas com que foram sentidos no Continente, todos os sismos, quer
históricos, quer actuais.
Figura IV.9 – Carta de Isossistas de Intensidades Máximas de Portugal Continental
VII

V

VII
VI

VII

SIMBOLOGIA:
- ZONA DO PROJECTO
- ZONA DE INTENSIDADE V
- ZONA DE INTENSIDADE VI

IX

- ZONA DE INTENSIDADE VII
VIII

- ZONA DE INTENSIDADE VIII
- ZONA DE INTENSIDADE IX
- ZONA DE INTENSIDADE X

VII

SIMBOLOGIA:
- ZONA DO PROJECTO
- ZONA DE INTENSIDADE V

VIII

- ZONA DE INTENSIDADE VI

IX

- ZONA DE INTENSIDADE IX

- ZONA DE INTENSIDADE VII
- ZONA DE INTENSIDADE VIII

X

- ZONA DE INTENSIDADE X

Fonte: Instituto de Meteorologia
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Os sismos que se fazem sentir com maior intensidade em Portugal Continental têm os
seus epicentros situados no Oceano Atlântico, com excepção do terramoto de Benavente
de 1909 e de alguns sismos nas regiões de Évora e Beja, pelo que os sismos de grau VII
e superiores na Escala de Mercalli Modificada se situam predominantemente na região
litoral ocidental, a Sul do Porto, e ao longo da costa algarvia.
A área de análise, de acordo com a Carta de Isossistas apresentada, situa-se numa zona de
intensidade sísmica de grau VII na Escala de Mercalli Modificada com efeitos do tipo
Muito Forte, que origina alguns danos materiais nas construções, variáveis em função do
tipo de alvenaria utilizada, provoca pequenos desmoronamentos e abatimentos ao longo das
margens de areia e cascalho e danos nos diques de betão armado para irrigação.
Relativamente à acção dos sismos, o RSA - Regulamento de Segurança e Acções para
Estruturas de Edifícios e Pontes (Decreto-Lei n.º 235/83, de 31 de Maio) divide o
território continental português em quatro zonas sísmicas, que por ordem decrescente de
sismicidade são designadas por A, B, C e D (Figura IV.10).
Figura IV.10 – Zonamento Sísmico de Portugal Continental (RSAEEP)

D

C

B

A

Os valores característicos das acções dos sismos – coeficiente de sismicidade (α) – são
quantificados em função da zona em que se situa a estrutura e da natureza dos terrenos a
mobilizar. O coeficiente de sismicidade assume os valores de 1,0; 0,7; 0,5 e 0,3 nas
zonas sísmicas A, B, C e D, respectivamente.
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O projecto em apreço irá localizar-se na zona sísmica C, em que o coeficiente de
sismicidade (α = 0,5) correspondente a um efeito moderado.
4.6

Síntese
O concelho de Aveiro está inserido na Orla Mesozóica Ocidental Portuguesa,
constituída, essencialmente, por rochas detríticas (areias, arenitos e cascalheiras) e por
pequenas manchas de rochas eruptivas não carbonatadas (xistos, grauvaques e
quartzitos).
A área de análise situa-se numa zona de intensidade sísmica de grau VII na Escala de
Mercalli Modificada, com efeitos do tipo Muito Forte, de acordo com a Carta de
Isossistas de Intensidades Máximas de Portugal Continental, do Instituto Português do
Mar e da Atmosfera.
Relativamente à acção dos sismos, segundo o Regulamento de Segurança e Acções para
Estruturas de Edifícios e Pontes (Decreto-Lei n.º 235/83, de 31 de Maio), a área de
análise situa-se na zona sísmica C (coeficiente de sismicidade α = 0,5), correspondente
a uma acção moderada.

5.

SOLOS

5.1

Introdução
A caracterização do tipo de solos ocorrentes na área de implantação do Projecto foi
efectuada com base na cartografia publicada pela Direcção-Geral de Agricultura e
Desenvolvimento Rural, designadamente a Carta Complementar de Solos e a Carta
Complementar de Capacidade de Uso do Solo (n.º 174), bem como na informação
geológica disponível e na análise efectuada do terreno.
A plataforma litoral, correspondente, grosso modo, à Orla Mesocenozóica Ocidental,
onde se localiza o projecto, subdivide-se em diversas zonas: as areias costeiras, os
terraços do Quaternário, o rio Vouga e afluentes, a “ria de Aveiro” e as colinas do
Triásico e Cretácico.

5.2

Tipos de Solos Ocorrentes
No Quadro IV.5 esquematiza-se a organização das unidades pedológicas ocorrentes na
área directa de intervenção e sua envolvente.
Na Figura IV.11 apresenta-se a Carta de Solos, correspondente à área de intervenção e
envolvente.
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Área directa
de
intervenção

Quadro IV.5 – Unidades pedológicas ocorrentes na área directa de intervenção e sua envolvente
Ordem

Sub-Ordem

Grupo (Família)

Solos Incipientes

Aluviossolos

Aluviossolos antigos

Solos
Hidromórficos

Solos
Hidromórficos, Sem
Horizonte Eluvial

Para-Aluviossolos (ou
Para-Coluviossolos)

Área envolvente

Aluviossolos

Coluviossolos

Solos Litólicos
Solos Litólicos não
húmicos

•

Atl (a.h.) - Aluviossolos
Calcários, de textura ligeira

•

Cal - Para-Aluviossolos (ou Para-Coluviossolos),
de aluviões ou coluviais de textura ligeira

•

Al - Aluviossolos Modernos, Não Calcários, de
textura ligeira

•

Alu - Aluviossolos Modernos, Não Calcários,
Húmicos, de textura ligeira

•

Sb - Solos de Baixas (Coluviossolos), Não
Calcários, de textura mediana

•

Vt - Solos Litólicos, Não Húmicos, Pouco
Insaturados, Normais, de arenitos grosseiros

•

Vl - Solos Litólicos, Não Húmicos, Pouco
Insaturados, Normais, de materiais arenáceos pouco
consolidados (de textura franco-arenosa a franca)

Aluviossolos modernos

Solos Incipientes
Solos de Baixas

Subgrupo

Solos Litólicos, Não
Húmicos, Pouco
Insaturados, Normais

Antigos,

Na área directa de intervenção estão representadas, considerando os níveis taxonómicos
superiores, duas Ordens da Classificação de Solos de Portugal (Cardoso, 1974): Solos
Incipientes e Solos Hidromórficos, a que correspondem 2 famílias, como seguidamente
se descreve.
• Solos incipientes
Aluviossolos Antigos, representados na área de análise pelo subgrupo Atl (a.h.).
São Solos Incipientes não-hidromórficos, constituídos por depósitos estratificados de
aluviões. Na classificação portuguesa do SROA (Cardoso, 1974), esta subordem
inclui dois grupos, mas ocorrendo no local do projecto a família dos aluviossolos
antigos, ou seja, que, em regra, já não recebem adições.
Nestes solos, os processos de formação não actuaram ainda tempo suficiente para
provocar quaisquer diferenciações, a não ser, em muitos casos, uma certa
acumulação de matéria orgânica à superfície, a qual nunca é muito grande porque,
dado o bom arejamento dessa camada superior, a mineralização processa-se
rapidamente.
Particularmente, o teor de matéria orgânica dos Aluviossolos da região de Aveiro é,
em regra, médio ou elevado na camada superficial, variando normalmente entre 3,5 e
7%. Nas camadas inferiores, os valores são médios ou baixos, mas têm sido
detectados, por vezes, teores elevados em camadas profundas, permanentemente
encharcadas. A textura mais frequente é a mediana ou a ligeira, embora a
medianamente pesada possa ocorrer, nomeadamente no Baixo Vouga Lagunar.
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Não

• Solos hidromórficos sem Horizonte Eluvial
São solos sujeitos a encharcamento temporário ou permanente, que provocam
intensos fenómenos de redução em todo ou em parte do seu perfil. Dividem-se em
duas subordens, ou seja, sem horizonte eluvial e com horizonte eluvial. Na situação
em análise estão presentes os primeiros, ou seja, os Para-Aluviossolos (ou ParaColuviossolos), representados pelo subgrupo Cal.
Encontram-se solos hidromórficos nas zonas baixas ou nas depressões das áreas de
altitude, em toda a região de Aveiro, em especial no Baixo Vouga Lagunar (Ca e
Cal), Baixo Águeda (Ca e Cal) e Baixo Cértima (Ca e Cac).
Os solos da família Cal são frequentes em áreas mal drenadas dos terraços do
Plistocénico. O grau de hidromorfismo é muito variável, sendo mais marcado nas
zonas com uma toalha freática próxima da superfície durante a maior parte do ano,
pobre em oxigénio e de circulação lenta, nomeadamente quando a textura do solo é
fina ou mediana e o pH baixo, como é o caso, por exemplo, de algumas zonas de
arrozal.
Os Para-Aluviossolos, de textura ligeira, podem ser caracterizados da forma seguinte:
−

−

−

Horizonte A1 - 20 a 30 cm; pardo-acinzentado, pardo-acinzentado-escuro ou
cinzento-escuro; textura ligeira; com estrutura granulosa média e fina moderada;
aderente ou pouco aderente, plástico ou pouco plástico; friável, pouco rijo; pH
6,0 a 8,0. Transição abrupta ou nítida para horizonte Bg;
Horizonte Bg - 30 a 90 cm; cinzento muito escuro ou preto; franco-argiloso, por
vezes argiloso; com estrutura prismática ou anisoforme angulosa média
moderada; aderente, plástico, friável ou firme, rijo ou muito rijo; pH 5,5 a 6,5.
Transição gradual para o horizonte Cg;
Horizonte Cg - Material originário de origem aluvionar ou coluvionar de
constituição algo variável, mas em geral de cor menos escura, de textura mais
ligeira e de menor grau de estrutura do que o horizonte superior.

Nestes solos o teor orgânico é geralmente baixo, inferior a 3%, diminuindo com a
profundidade, umas vezes rápida, outras gradualmente. As razões C/N são baixas ou
medianas e decrescem quase sempre nos horizontes inferiores.
5.3

Capacidade de Uso do Solo
A Figura IV.12 apresenta a capacidade de uso dos solos na área do projecto e sua
envolvente.
A capacidade de uso é definida de acordo com a classificação portuguesa (SROA, 1972)1,
como se indica no Quadro IV.6.

1

SROA (1972) - "Carta de capacidade de uso dos solos de Portugal. Bases e normas adaptadas na sua elaboração". Boletim de Solos (SROA) 12: 1-195.
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Quadro IV.6 – Critérios de classificação da capacidade de uso dos solos
Utilização

Classes
A

Susceptível de utilização agrícola e
outras utilizações

B

C

D

De uso limitado e em geral não
susceptível de utilização agrícola
E

Características
Poucas ou nenhumas limitações;
Sem riscos de erosão ou com riscos ligeiros;
Susceptível de utilização agrícola intensiva.
Limitações moderadas;
Riscos de erosão no máximo moderados;
Susceptível de utilização agrícola moderadamente intensiva.
Limitações acentuadas;
Riscos de erosão no máximo elevados;
Susceptível de utilização agrícola pouco intensiva.
Limitações severas;
Riscos de erosão no máximo elevados a muito elevados;
Não susceptível de utilização agrícola, salvo casos muito especiais;
Poucas ou moderadas limitações para pastagem, exploração de matos e
exploração florestal.
Limitações muito severas;
Riscos de erosão muito elevados; Não susceptível de utilização agrícola;
Severas a muito severas limitações para pastagem, matos e exploração
florestal;
ou servindo apenas para vegetação natural ou floresta de protecção ou
recuperação;
ou não susceptível de qualquer utilização.

Fonte: SROA, 1972

Os aluviossolos propriamente ditos da região do Baixo Vouga possuem grande
espessura efectiva e natureza favorável, derivada, entre outras características, da
excelente textura, boa estrutura, apreciável teor de matéria orgânica e razoável
porosidade, em resultado do qual apresentam em regra uma capacidade de uso elevada,
Bh ou A.
O risco de inundação ou a presença de uma toalha freática relativamente próxima da
superfície são os principais factores limitantes.
No local do projecto, a capacidade de uso dos solos enquadra-se na classe Bh e Ch+Dh,
como se pode apreciar na Figura IV.12.
5.4

Ocupação do Solo
Na área envolvente do local de implantação do projecto observa-se uma ocupação
humana difusa, articulando com espaços agrícolas e florestais.
Nestas zonas de uso misto urbano e rural, o edificado, disposto em linhas estruturadas
ao longo das vias de comunicação, alterna com os campos agrícolas geometrizados em
parcelas de pequenas dimensões, com predomínio de formas rectangulares.
Os solos férteis que integram estas áreas suportam uma agricultura intensiva, onde o
milho e as culturas hortícolas desempenham um importante papel. Os campos são
compartimentados com vinha alta em latadas (Figura IV.13).
Na área mais próxima do Projecto, a ocupação humana é mais concentrada, correspondendo
ao núcleo urbano da freguesia de Cacia, como ilustra a Figura IV.13.
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No entanto, são os volumes edificados da unidade industrial de produção de pasta
(Celcacia), conjuntamente com as estruturas de saneamento básico da actual Águas do
Centro Litoral e os eixos rodoferroviários que dominam a paisagem humanizada da área
de estudo.
Os solos que irão ser ocupados pelo projecto vertente têm, maioritariamente, utilização
industrial, estando a ser utilizados como parque de madeiras da Celcacia. Apenas duas
manchas, com uma área total de 4,8 ha, localizadas a Poente e Norte, têm,
presentemente, uso agrícola.
5.5

Síntese
O projecto em análise irá ocupar solos pertencentes às categorias dos Solos Incipientes
(Aluviossolos) e Solos Hidromórficos.
Relativamente à capacidade de uso, estes solos apresentam uma boa capacidade de uso
agrícola, encontrando-se classificados nas classes B e C.
Os solos que irão ser ocupados pelo projecto têm, maioritariamente, uso industrial.

6.

RECURSOS HÍDRICOS SUPERFICIAIS

6.1

Enquadramento
O projecto vertente desenvolve-se na bacia hidrográfica do rio Vouga, a qual está
integrada na Região Hidrográfica n.º 4 – Vouga, Mondego, Lis e Ribeiras do Oeste
(Figura IV.14).
Nascendo na Serra da Lapa a cerca de 939 m de altitude, o rio Vouga desagua no
Oceano Atlântico através da ria de Aveiro. Os principais afluentes da margem direita
são os rios Sul, Caima e Antuã. O principal tributário na margem esquerda é o rio
Águeda, com os seus afluentes mais significativos: Cértima e Alfusqueiro.
O rio Águeda conflui com o rio Vouga nas proximidades da Pateira de Fermentelos,
zona plana de deposição de sedimentos, situada no troço final do rio Cértima.
A bacia do rio Vouga não constitui, no seu conjunto, uma bacia em moldes tradicionais,
com uma rede constituída por um rio principal e pelos seus afluentes. Com efeito, trata-se
de um conjunto hidrográfico de rios que actualmente desaguam muito perto da foz do
Vouga, numa laguna que comunica com o mar – a ria de Aveiro.
De acordo com o PGRH dos rios Vouga, Mondego e Lis, o local do projecto localiza-se
próximo do ponto onde se demarca a transição da massa de água superficial rio Vouga
(PT04VOU0543) para a massa de água de transição Ria de Aveiro-WB2.
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Figura IV.14 – Enquadramento hidrográfico

Legenda:

Localização do Projecto

Fonte: Adaptado de PGRH Vouga Mondego e Lis (Atkins et al., 2012)

A massa de água PT04VOU0543 – Rio Vouga está integrada na tipologia “Rios do Litoral
Centro (Tipo L)”. De acordo com INAG (2008)2, as massas de água integradas nesta
tipologia localizam-se no litoral Centro-Oeste, sendo limitados a Norte pela Ria de Aveiro e
a Sul pela Serra de Sintra.
Correspondem, de um modo geral, a ribeiras costeiras de pequena a média dimensão de
área de drenagem (cerca de 180 km2 em média), situadas a baixa altitude (cerca de 40 m
em média) e com variação de escoamento médio anual entre 150 a 400 mm (distância
interquartil). Apresentam todos os graus de mineralização (cerca de 25% de elevado grau
de mineralização, 53% de grau de mineralização intermédio e 22% de baixa mineralização).
Na Ria de Aveiro estão identificadas 5 massas de água (Ria Aveiro-WB1 a Ria AveiroWB5), localizando-se o projecto mais próximo da massa de água WB2, como
anteriormente referido (Figura IV.15). Esta massa de água, situada na zona central da ria
de Aveiro, apresenta-se altamente modificada.

2

Tipologia de Rios em Portugal Continental no âmbito da implementação da Directiva Quadro da Água. I – Caracterização abiótica. Ministério
do Ambiente, do Ordenamento do Território e do Desenvolvimento Regional. Instituto da Água, I.P. (2008)
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Figura IV.15 – Massa de água de transição nas proximidades do Projecto (Ria de Aveiro-WB2)

Legenda
Água de Transição Não Modificada
Água de Transição Fortemente Modificada
Localização do Projecto

Fonte: Adaptado de PGRH Rios Vouga, Mondego e Lis (Atkins et al., 2012)

De acordo com Bettencourt et al. (2004) e Ferreira et al. (2005) in PGRH dos Rios
Vouga Mondego e Lis (Atkins et al., 2012), “os estuários dos rios Vouga, Mondego e
Lis são do Tipo Mesotidal Homogéneo com descargas irregulares (tipo A2): nestes
estuários, o fluxo de água do rio está altamente relacionado com a época do ano.
Geralmente, as grandes descargas do rio seguem-se a chuvas intensas, durante os meses
de Inverno. Os estuários são considerados homogéneos durante o ano inteiro e com rara
estratificação relacionada com situações específicas como cheias”.
6.2

Disponibilidades Hídricas e Regime dos Escoamentos
No que toca a disponibilidades hídricas, Atkins et al. (2012) estimam um escoamento
médio anual, em regime natural, na massa de água PT04VOU0543 de 1 797 hm3/ano, que,
em ano seco, desce para 1 051 hm3/ano e, em ano húmido, é de 2 568 hm3/ano.
As pressões antropogénicas que podem dar origem a alterações no regime natural dos
escoamentos são, fundamentalmente, as grandes barragens com albufeiras de regularização
associadas, citando-se, na bacia do rio Vouga, a montante da área em análise, a barragem de
Ribeiradio e o contraembalse de Ermida, em funcionamento pleno desde o primeiro
trimestre deste ano. De acordo com o PGRH dos Rios Vouga, Mondego e Lis (Atkins et al.,
2012), embora este sistema domine “uma bacia hidrográfica de dimensão considerável, os
respectivos volumes de armazenamento não provocam um efeito de regularização
significativo. O seu efeito no Inverno é desprezável mas, no Verão, este sistema permite
aumentar um pouco os caudais”.
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Ainda segundo a mesma fonte, este reforço de caudais de estiagem contribuirá para
evitar a salinização das águas do Baixo Vouga no Verão, aspecto que é significativo
para a rega e para outros usos consumptivos e não consumptivos existentes a montante,
entre os quais a captação de água para a Fábrica da Celcacia.
Conclusão análoga é evidenciada na Declaração de Impacte Ambiental do
Aproveitamento de Ribeiradio/Ermida, onde se refere ter o empreendimento capacidade
de regularização nula a nível interanual e reduzida a nível intranual, não se prevendo
afectação dos usos a jusante, podendo mesmo ocorrer impactes positivos, ainda que não
significativos, pelo ligeiro aumento dos caudais disponíveis nos períodos secos.
No que respeita à massa de água de transição Ria de Aveiro-WB2, esta é uma formação
recente, originada pela deposição de aluviões numa extensa baía que se desenvolvia
entre Espinho e o cabo Mondego, e na qual se abria um largo estuário onde desaguavam
separadamente os rios Vouga, Águeda e Cértima.
A topografia da ria é bastante complexa. Os braços principais que irradiam da
embocadura formam, com as suas bifurcações, esteiros, ilhas, bancos de lodo e sapais,
um intrincado sistema de baías e canais.
A ria define, em pleno enchimento, um espelho de água com cerca de 47 km2, reduzindo-se
a 43 km2 durante a baixa-mar. Numa maré-morta de 1 m de amplitude penetram na ria
cerca de 25 hm3 de água salgada. Em maré viva, o prisma de maré ascende a 60 hm3. Em
contrapartida, em termos médios, o volume de água doce que a ria recebe durante um ciclo
de maré não chega a atingir 2 hm3. É grande a influência marinha na ria, assim como a
influência dos caudais de água doce que aí desaguam.
6.3

Caracterização Local
O Projecto irá desenvolver-se na bacia de drenagem de uma pequena linha de água, sem
toponímia na Carta Militar à escala 1:25000, localmente designada por vala do
Salgueiral, afluente de primeira ordem do rio Vouga (Figura IV.16).
O Quadro IV.7 contém os principais elementos morfométricos desta linha de água.
Quadro IV.7 – Características físicas principais da bacia hidrográfica da
vala do Salgueiral (na embocadura)
Designação
Vala do Salgueiral

Área da bacia
hidrográfica
(km2)
1,7

Comprimento
do curso de
água (km)
1,6

Altitude
média (m)
16,5

Declive
médio (%)
1,4

Factor de
Forma

Coeficiente de
Compacidade

0,63

1,37
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LEGENDA:

- LINHA DE CUMEADA

- PROJECTO SMOOTH

A vala do Salgueiral está parcialmente entubada, no atravessamento da fábrica da
Celcacia, numa extensão de 280 m, como segue, de montante para jusante (UA, 2015),
de acordo com a Figura IV.17:
•
•
•

5 tubos com 300 mm de diâmetro (extensão aproximada de 20 metros);
1 tubo com 1200 mm de diâmetro (extensão aproximada de 200 metros);
2 tubos com 600 mm de diâmetro (extensão aproximada de 60 metros).

A Universidade de Aveiro elaborou, em Maio de 2015, um estudo de avaliação das
condições funcionamento da vala do Salgueiral no troço entubado e a capacidade deste
para fazer face à instalação do Projecto Smooth da Portucel Soporcel Tissue.
Figura IV.17 – Troços e secções actuais do troço entubado da vala do Salgueiral

Fonte: Universidade de Aveiro, 2015

De acordo com este estudo, a capacidade de vazão dos elementos de drenagem actuais é
a que está indicada no Quadro IV.8.
Quadro IV.8 – Capacidade de vazão das secções existentes,
desprezando a influência da maré a jusante
Secção
5 Ф 300
1 Ф 1200
2 Ф 600

Capacidade de Vazão
(m³/s)
0.20
1.64
0.52

Fonte: Universidade de Aveiro, 2015

Os valores indicados não têm em conta a influência da maré na embocadura da vala do
Salgueiral, que pode atingir a cota (topográfica) 2,45, de acordo com a mesma fonte.
As conclusões do estudo apontam para uma capacidade de vazão insuficiente para
caudais de ponta actuais com períodos de retorno superiores a 2 anos.
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Refere o mesmo estudo que, em situações de chuvadas intensas, ocorre a acumulação de
água imediatamente a montante da boca de entrada do trecho entubado (assinalado
como “área de expansão” na figura anterior).
6.4

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 este domínio.

6.5

Síntese
O projecto em análise situa-se na secção final da bacia hidrográfica do rio Vouga, mais
especificamente na bacia de drenagem de uma pequena linha de água, localmente
designada por vala do Salgueiral.
Esta linha de água, com uma área de drenagem de 1,7 km² e um comprimento de
1,6 km, está entubada no atravessamento do perímetro industrial da Celcacia, numa
extensão de 280 m. Avaliações da capacidade de vazão disponível no trecho entubado
indicam insuficiências para caudais afluentes com período de retorno superior a 2 anos.
As disponibilidades hídricas na bacia do Vouga, na secção da fábrica da Celcacia, são,
em média, da ordem de 1 797 hm3/ano, que, em ano seco, desce para 1 051 hm3/ano e, em
ano húmido, é de 2 568 hm3/ano.

7.

RECURSOS HÍDRICOS SUBTERRÂNEOS

7.1

Enquadramento
O Projecto localiza-se na Unidade Hidrogeológica Orla Ocidental, numa zona onde o
sistema aquífero instalado nas formações detríticas do Quaternário de Aveiro (O1) se
sobrepõe ao sistema aquífero do Cretácico de Aveiro (O2), como se pode ver nas
Figuras IV.18 e IV.19.
Ö Sistema aquífero Quaternário
No sistema Quaternário, de acordo com INAG (2000), podem ser individualizadas três
unidades: terraços fluviais e praias antigas, de idade pliocénica, uma sequência
granodecrescente, cascalhenta, e quase sempre coberta por uma ou mais camadas de
lodos orgânicos, conhecida por formação de base do quaternário, e manto dunar/aluviões
modernos.
O aquífero instalado nos depósitos pliocénicos é de natureza freática e tem reduzido
interesse devido à sua fraca permeabilidade, sendo explorado, fundamentalmente,
por poços de grande diâmetro. Os depósitos plistocénicos correspondem a
sedimentos de praias antigas e terraços fluviais, que, do ponto de vista litológico, são
constituídos por uma matriz conglomerática a arenosa, de composição muito
grosseira, com calhaus mais ou menos rolados e frequentes intercalações argilosas.
Os depósitos fluviais costumam apresentar granulometria mais fina.
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Figura IV.18 – Enquadramento hidrogeológico

Figura IV.19 – Delimitação dos sistemas aquíferos Quaternário e
Cretácico de Aveiro (s/ escala)

Simbologia:
Projecto

Imagem de www.bingmaps.com
S/escala

Quaternário de Aveiro (O1)
Cretácico de Aveiro (O2)

Fonte: SNIRH (extraído em 17.09.2015)
Fonte: Almeida et al., 2000
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A possança destes depósitos é fraca, não atingindo espessuras superiores a 10 – 20 m,
embora na parte Norte do litoral da bacia tenha menor desenvolvimento do que na parte
central ou mais para Sul do sistema.
O aquífero instalado na Base do Quaternário é do tipo confinado na maior parte da sua
extensão, com níveis piezométricos situados acima do tecto do aquitardo, ou mesmo
acima do terreno. Para Oriente, a camada confinante desaparece, passando a aquífero
livre. O aquitardo é constituído por lodos orgânicos, escuros, ora areno-limosos, ora de
carácter mais argiloso.
Os depósitos da Base do Quaternário apresentam-se como uma sequência
granodecrescente: na base, materiais muito grosseiros, às vezes com litoclastos de xistos,
granitos, grauvaques e liditos, abundantes calhaus rolados, transitam para areões e areias,
na parte superior, que se tornam cada vez mais finas e argilosas até à base do aquitardo.
Na zona de Aveiro, as espessuras destes depósitos são da ordem dos 15 m, aumentando
para a zona setentrional do sistema, até valores máximos de 30 m.
Este sistema aquífero foi intensamente explorado, tendo-se verificado, nalgumas
áreas, um rebaixamento excessivo dos níveis piezométricos, seguido de mudanças na
qualidade da água, nalguns casos. O abandono de muitas captações, substituídas por
origens superficiais de água, deu lugar a alguma recuperação dos níveis, em todo o
caso lenta, o que pode ser atribuído a deficiente recarga do aquífero.
O sistema aquífero instalado nas dunas é do tipo freático, cobrindo toda a região
litoral da bacia do Vouga. Trata-se de depósitos modernos, acumulados devido à
acção do vento, incluindo-se, quer as areias eólicas, quer as areias de dunas
propriamente ditas e as areias de praia. Litologicamente, o suporte do sistema
aquífero é constituído por areias finas, limpas, onde a fracção silto-argilosa é pouco
significativa, passando a areias médias e mesmo areões, no contacto com as areias de
praia. A espessura do manto é da ordem dos 10 m, podendo atingir os 30 m, embora
raramente.
Ö Sistema aquífero Cretácico
As formações detríticas do Cretácico desenvolvem-se em toda a zona litoral,
subjacentes ao Quaternário, mergulhando depois sob o Atlântico. No seu conjunto, o
Cretácico constitui um sistema multicamada, com vários sistemas sobrepostos, com
piezometria e fácies hidroquímica diferenciadas.
As formações que constituem o suporte deste sistema aquífero são de idade cretácica
e de constituição essencialmente detrítica e carbonatada. A formação mais antiga é
constituída por Arenitos de Carrascal/Grés grosseiros inferiores, a que se segue a
formação carbonatada dos Calcários Apinhoados da Costa de Arnês, seguindo-se
uma sequência gresosa dos Grés Micáceos e Grés Grosseiros Superiores, que é
coberta pelas Argilas de Aveiro-Vagos, o tecto do sistema.
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De uma forma geral, todas as formações aumentam de espessura de Leste para Oeste
e de Norte para Sul. Os Grés grosseiros inferiores podem atingir um máximo de
100 m de espessura, o Grés micácio apresenta-se com espessura entre 10 e 15 m e a
formação carbonatada raramente atinge os 15 m. Os Grés grosseiros superiores
alcançam espessuras máximas de 120 m na área da bacia do Vouga.
Os subsistemas que constituem o aquífero Quaternário são freáticos, com excepção da
Base do Quaternário, que é semi-confinado em algumas áreas e confinado noutras. O
aquífero Cretácico é cativo, sendo o tecto materializado pela unidade cretácica mais
recente, tipicamente argilosa. Este aquitardo confere-lhe grande protecção, quer a
contaminantes de origem antrópica, quer à entrada de águas marinhas.
A sensibilidade à poluição dos subsistemas aquíferos em questão é variável, sendo
reduzida no subsistema aquífero Cretácico e elevada nos subsistemas aquíferos
Quaternário/Plistocénico e Manto Dunar. O subsistema aquífero Quaternário/Base do
Quaternário apresenta vulnerabilidade intermédia.
Estas unidades, com destaque para o subsistema Base do Quaternário, têm sido
intensamente exploradas para utilização industrial, abastecimento público e rega, não
sendo a recarga suficiente para fazer face às extracções praticadas. Com a entrada em
funcionamento do sistema do Carvoeiro, a situação tem vindo a evoluir positivamente,
notando-se já alguma recuperação do sistema.
Note-se que a Celcacia, que irá fornecer água ao Projecto Smooth em análise, não recorre a
quaisquer massas de água subterrâneas, sendo as suas necessidades hídricas supridas através
de uma captação superficial no rio Vouga.
7.3

Disponibilidades hídricas e parâmetros hidráulicos
Ö Subsistema aquífero Quaternário / Plistocénico
O sistema aquífero instalado nos depósitos plistocénicos é de natureza freática, poroso,
com valores de permeabilidade de 0,5 a 2 m/dia e de 1% a 10% para a cedência
específica.
O funcionamento hidráulico é por recarga directa pela precipitação, estimando-se valores
de 15% a 20%, o que corresponde a 170 mm/ano. O gradiente hidráulico é baixo, da
ordem de 0,001, radial, na direcção das linhas de água, que são, portanto, efluentes,
embora também possam ocorrer perdas para os sistemas subjacentes quando o potencial
hidráulico o permite. O fluxo regional apresenta-se divergente, da parte central para as
bordaduras, acompanhando a topografia. As saídas do sistema são, como referido, as
linhas de água, transferências para as unidades subjacentes e extracções para
abastecimento humano e pequenos regadios tradicionais.
As variações sazonais do nível de água são inferiores a 5 m, principalmente nos
depósitos de grande extensão, podendo, no entanto, ocorrer variações superiores a
15 m, junto às linhas de água efluentes.
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Ö Subsistema aquífero Quaternário / Base do Quaternário
O aquífero da Base do Quaternário é do tipo semi-confinado, confinado em algumas
áreas e aquífero livre nas franjas orientais do sistema, onde a camada confinante
desaparece.
Em regime não influenciado, no início da exploração deste sistema, a superfície
piezométrica inclinava-se, em geral, para Poente. Devido à intensa utilização deste
sistema aquífero, os níveis piezométricos começaram a evidenciar alterações, com
grandes depressões nas áreas de maior extracção, tendo-se verificado a extinção do
artesianismo em alguns pontos do sistema.
As oscilações sazonais são pequenas, da ordem dos 1 a 2 metros. A recarga faz-se
por drenância, a partir do aquitardo e, principalmente, por precipitação directa, nas
áreas a Oriente, onde o tecto do sistema é inexistente. Estima-se que a recarga seja da
ordem dos 30% a 40% da precipitação e as saídas da mesma ordem de grandeza.
Em termos de disponibilidades hídricas, a interpretação de um conjunto alargado de
ensaios de bombagem indica os valores estatísticos apresentados no Quadro IV.9.
Quadro IV.9 – Principais estatísticas do sistema aquífero Base do Quaternário
Grandeza
Caudais (l/s)
Transmissividade (m2/dia)
Coeficiente de armazenamento

Dimensão da
amostra
86
56
28

Média
13,9
432
0,002

Desvio
Padrão
10,8
117
0,0026

Valor
Mínimo
0,1
190
0,0001

Q1

Mediana

Q3

Máximo

3,0
360
0,00088

14,5
428
0,0017

23,8
500
0,003

23,8
750
0,0094

Fonte: Almeida et al., 2000

Ö Subsistema aquífero Quaternário / Manto Dunar-Aluviões Modernos
Do ponto de vista hidráulico, este sistema comporta-se como um aquífero freático
típico. As isopiezas seguem aproximadamente a direcção da costa, para a qual se
dirige, no essencial, o escoamento subterrâneo, embora em alguns pontos se note a
influência da topografia. As variações dos níveis de água são reduzidas, com máximo
de 5 m, e o gradiente hidráulico é da ordem de 0,001.
Os valores dos parâmetros hidráulicos neste sistema são bastante homogéneos,
indiciando uma certa isotropia do meio. A condutividade hidráulica oscila entre os
30 a 35 m/dia e a excedência específica situa-se em valores em torno de 10%.
A recarga deste sistema faz-se directamente pela precipitação, estimando-se um valor
de 40% da precipitação, a que corresponde a cerca de 440 mm. Dados experimentais
parecem indicar existir um equilíbrio entre as entradas e as saídas deste sistema,
sendo estas últimas realizadas, quer para o mar, quer para a ria de Aveiro. Saídas por
drenância para os sistemas subjacentes não parecem ocorrer, dado o equilíbrio
piezométrico que se verifica actualmente.
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Ö Subsistema aquífero Cretácico
Este sistema é constituído por três aquíferos sobrepostos, que se distinguem por
apresentarem piezometria e quimismos distintos. Cada um deles apresenta, em geral,
um carácter multicamada.
O aquífero principal, de maior produtividade e de melhor qualidade, tem por suporte
a última sequência dos Grés grosseiros inferiores, a formação carbonatada, o Grés
micáceo e a parte inferior dos Grés Grosseiros superiores.
Subjacente a este sistema, ocorre um outro aquífero de piezometria mais elevada,
mas de produtividade inferior, e de água mais mineralizada, tendo por suporte parte
dos Grés grosseiros inferiores.
Na base, ocorre ainda um outro aquífero, cujo suporte é a parte inferior dos Grés
grosseiros inferiores, caracterizado por águas ainda mais mineralizadas que o
anterior, sendo também menos permeável. Apresenta níveis piezométricos elevados,
mesmo repuxantes em alguns pontos.
Do ponto de vista hidráulico, o sistema é cativo, sendo o tecto materializado pela
unidade cretácica mais recente, tipicamente argilosa. Este aquitardo confere-lhe
grande protecção, quer a contaminantes de origem antrópica, quer à entrada de águas
marinhas.
Em regime não influenciado, a superfície piezométrica do sistema teria pendente
para o oceano, área de descarga natural do sistema. A intensa exploração a que este
sistema foi sujeito produziu alterações significativas na superfície, dando origem a
zonas deprimidas em torno dos pólos onde é maior a extracção.
A recente utilização de água superficial nesta zona da bacia, com a entrada em
funcionamento do sistema do Carvoeiro, em 1996, tem permitido alguma
recuperação dos níveis de água neste sistema.
A recarga deste sistema ocorre no sector livre periférico, na parte Oriental, onde afloram
as unidades permeáveis do Cretácico ou jazem sob os terraços Quaternários. A
alimentação faz-se directamente pela precipitação, por drenância vertical a partir dos
terraços e, eventualmente, por recarga induzida a partir do rio Vouga e outras linhas de
água, estimando-se uma recarga de cerca de 150 mm/ano, a que corresponde um valor de
11 hm3/ano. As saídas, nos anos em que ocorreu uma sobre-exploração do aquífero,
corresponderam às extracções. Mais recentemente, as saídas têm sido equilibradas pelas
entradas, como referido acima, evoluindo-se para uma reposição das reservas, o que é
comprovado pela recuperação da piezometria da região.
Os parâmetros hidráulicos deste sistema apresentam-se no Quadro IV.10.
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Quadro IV.10 – Principais estatísticas do subsistema aquífero Cretácico
Grandeza
Caudais (l/s)

Dimensão
da
amostra
66

Média

Desvio
Padrão

Valor
Mínimo

Q1

Mediana

Q3

Máximo

16,3

12,3

0,2

5,0

15,0

25,0

50,0

Transmissividade
(m2/dia)

92

338

178

11

216

340

420

850

Coeficiente de
armazenamento

65

0,0031

0,012

4,5x10-6

4,8x10-5

0,0001

0,0007

0,082

Fonte: Almeida et al., 2000

7.4

Caracterização Local
A campanha de prospecção geológica e geotécnica realizada em Fevereiro de 2015 nos
terrenos onde irá ser implantado o Projecto Smooth, revelou uma estratigrafia local em
5 níveis. O horizonte superior corresponde a aterro arenoso de materiais diversos,
seguindo-se, em profundidade, camadas de materiais lodosos arenosos, solos arenosos
medianamente compactos, compactos e muito compactos.
Estas formações revelaram-se muito produtivas do ponto de vista hidrogeológico. Os níveis
de água estabilizaram nos furos de sondagem, tipicamente, a 1,5-3 m de profundidade.

7.5

Vulnerabilidade à Poluição
A vulnerabilidade à poluição de qualquer formação está intrinsecamente ligada à
composição litológica, morfologia, permeabilidade, profundidade da zona aquífera,
sendo, segundo Lobo Ferreira e Cabral (1991) «a sensibilidade da qualidade das águas
a uma carga poluente, função das características intrínsecas do aquífero».
Poderá ainda ser entendida como a capacidade do material que constitui as camadas
sobrejacentes ao aquífero de reduzir a propagação dos potenciais poluentes,
considerando-se deste modo uma propriedade intrínseca ao próprio meio geológico, que
serve de suporte ao sistema.
Existem vários métodos de avaliação da vulnerabilidade, tendo-se utilizado no presente
estudo o denominado Índice DRASTIC, que se fundamenta no somatório de sete
parâmetros ou indicadores hidrogeológicos, que influenciam o potencial da poluição,
sendo possível avaliar dois tipos de situação – vulnerabilidade média aos poluentes em
geral e vulnerabilidade específica a pesticidas.
De acordo com as classes estabelecidas pelo método, a sensibilidade à poluição dos
subsistemas aquíferos varia entre a classe reduzida (índice inferior a 120), no
subsistema aquífero Cretácico, a elevada (índice superior a 160 mas inferior a 199), para
os subsistemas aquíferos Quaternário/Plistocénico e Manto Dunar. O subsistema
aquífero Quaternário/Base do Quaternário apresenta vulnerabilidade média (índice
superior a 120 e inferior a 159).

Estudo de Impacte Ambiental do Projecto Smooth - Relatório
IV-83

Quando se tem em consideração a poluição por pesticidas, a vulnerabilidade dos vários
sistemas aumenta, destacando-se os subsistemas Plistocénico e Manto Dunar, que
apresentam vulnerabilidade muito elevada a este tipo de contaminação.
Os fundamentos e metodologia de cálculo deste método, bem como a sua aplicação aos
sistemas aquíferos em causa apresentam-se de forma mais desenvolvida no Anexo VII
do Volume de Anexos.
7.6

Inventário dos Pontos de Água
Na Figura IV.20 apresenta-se o inventário dos pontos de água na envolvente do Projecto
Smooth.

7.7

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.

7.8

Síntese
Do ponto de vista dos recursos hídricos subterrâneos, o projecto localiza-se na Unidade
Hidrogeológica Orla Ocidental, posicionando-se nos sistemas aquíferos instalados nas
formações detríticas Pliocénicas do Quaternário (O1) de Aveiro, que se encontram
sobrejacentes ao sistema aquífero do Cretácico de Aveiro (O2).
Estas unidades, com destaque para o subsistema Base do Quaternário, têm sido
intensamente exploradas para utilização industrial, abastecimento público e rega, não
sendo a recarga suficiente para fazer face às extracções praticadas. Com a entrada em
funcionamento do sistema do Carvoeiro, a situação tem vindo a evoluir positivamente,
notando-se já alguma recuperação do sistema.
Localmente, as formações presentes correspondem a solos arenosos, por vezes lodosos,
com níveis de água posicionados a 1,5 – 3 m.
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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 massas de 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 DecretoLei 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
componente físico-química tradicional, mas também os estados ecológico
hidromorfológico, traduzidos por indicadores apropriados. É portanto assumido que
água, para além de um recurso, é também um elemento primordial para o suporte
funcionamento dos ecossistemas aquáticos e terrestres que com ele se relacionam.

a
e
a
e

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 os ecossistemas 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 PGBH
dos Rios Vouga, Mondego e Lis (Atkins et al., 2012), que, por sua vez, resulta da
aplicação das metodologias preconizadas na DQA às séries de dados das campanhas de
monitorização efectuadas nos períodos 2004-2005 e 2009-2010 e, ainda, uma outra
abordagem indirecta, tendo por base a relação entre as pressões e as classes de
qualidade obtidas para os elementos biológicos em massas de água monitorizadas.
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 da água
De acordo com o PGBH dos Rios Vouga, Mondego e Lis (Atkins et al., 2012), as
necessidades de água totais na bacia do Vouga são actualmente de cerca de
145 971 dam3/ano, em ano médio.
Os usos consumptivos mais importantes nesta bacia são a rega, que utiliza cerca de 47%
das necessidades globais de água, surgindo em seguida o consumo urbano, com 31%, e
o consumo industrial, responsável por 22% do total, em ano médio (Figura IV.21).
Figura IV.21 – Necessidades de água de cada sector por sub-bacia
Bacia do Vouga

Sub-bacia do Mondego

Bacia do Lis

Sub-bacia do Dão
Bacias Costeiras entre
o Vouga e o Mondego
Bacias Costeiras entre
o Mondego e o Lis
Sub-bacia do Alva

Agricultura

Pecuária

Golfe

Termo-eléctricas

Indústria

Urbano

Fonte: PGBH dos Rios Vouga, Mondego e Lis (Atkins et al., 2012)
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Dos usos não consumptivos, destaca-se a produção hidroeléctrica, utilização balnear e
extracção de inertes.
As origens de água para as necessidades hídricas identificadas são maioritariamente
subterrâneas, destacando-se, na área envolvente, o Sistema Regional do Carvoeiro, que
abastece os concelhos de Aveiro, Águeda, Albergaria-a-Velha, Estarreja, Ílhavo e
Murtosa. Este sistema tem a sua origem nas aluviões do rio Vouga, a montante da
confluência com o Caima. Também, o abastecimento das povoações de menor
dimensão, bem como da actividade industrial e dos pequenos regadios particulares é
feito através de furos ou poços, que captam preponderantemente nos aquíferos
Quaternário e Cretácico de Aveiro.
Na bacia do Vouga existem alguns aproveitamentos hidráulicos, referindo-se o
aproveitamento de Castelo Burgães, no rio Caima, destinado à rega, fora da área de
análise, e o aproveitamento de fins múltiplos de Ribeiradio, no rio Vouga, a montante da
secção do Projecto. Para abastecimento público, registam-se, ainda, dois
aproveitamentos hidráulicos – Quinta das Cainhas, no concelho de Oliveira do Bairro, e
o açude da Meira, nas cabeceiras do Vouga, ambos fora da área de análise.
É ainda de referir que, na bacia do Vouga, existem alguns troços classificados nos
termos da Directiva 78/659/CEE, relativa à qualidade das águas doces superficiais para
fins aquícolas – águas piscícolas (Aviso nº 12677/2000, de 23 de Agosto, do INAG)
designadamente:
•

•

•

Troço do rio Águeda entre a nascente e a confluência com o rio Alfusqueiro
(a montante da área de análise): .......................................águas de Salmonídeos;
Troço do rio Vouga entre a nascente e a Ponte de S. Pedro do Sul
(a montante da área de análise): .......................................águas de Salmonídeos;
Troço do rio Vouga entre a Ponte de S. Pedro do Sul e a Ponte de S. João de Loure
(compreendendo a área de análise): .................................águas de Ciprinídeos.

A avaliação do balanço necessidades/disponibilidades, realizada no âmbito do PGBH do
Vouga, Mondego e Lis, mostra que na área abrangida pelo Plano, que inclui o Projecto
em análise, existem disponibilidades hídricas suficientes para fazer face às exigências
de todos os estores de actividade ali presentes.
Assim, em ano médio, as disponibilidades hídricas na bacia do Vouga são muito
superiores às necessidades hídricas exigidas por todos os sectores de actividade,
correspondendo a taxas de utilização de 5,6%, em ano médio, 3,7%, em ano húmido e
10,1%, em ano seco (Atkins et al., 2012).
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8.2.3

Factores de pressão
À semelhança do que se verifica em outras bacias do território nacional, a bacia do rio
Vouga é densamente ocupada na sua zona média e terminal, junto ao litoral, aqui se
concentrando as zonas mais populosas e industrializadas. Consequentemente, a grande
maioria das linhas de água desta zona da bacia serve de meio receptor a efluentes
urbanos e industriais, muitas vezes não tratados, cujas cargas se concentram, em última
análise, na ria de Aveiro.
A carga poluente de origem urbana, descarregada na bacia do Vouga, em 2010, atingiu
o valor de 1561 t/ano, expresso como CBO5, ou de 1931 t/ano, em termos de sólidos em
suspensão (Atkins et al., 2012), como ilustra a Figura IV.22.
Figura IV.22 – Carga poluente de origem urbana descarregada na bacia do Vouga

Fonte: PGBH dos rios Vouga, Mondego e Lis (Atkins et al., 2012)

Na bacia do rio Vouga, o concelho de Aveiro é o que mais contribui para a carga total
descarregada nas massas de água desta bacia (Figuras IV.22 e IV.23).
No concelho de Aveiro, os efluentes domésticos e industriais são recolhidos (em alta)
pelo Sistema Multimunicipal de Abastecimento de Água e de Saneamento do Centro
Litoral de Portugal e encaminhados, parte para a ETAR Norte, e parte para a ETAR Sul,
onde são tratados, sendo posteriormente rejeitados no mar através do exutor submarino
de S. Jacinto.
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Figura IV.23 – Cargas poluentes descarregadas (%) na bacia do Vouga por concelho
(ano de referência 2010)

Fonte: PGBH dos rios Vouga, Mondego e Lis (Atkins et al., 2012)

A área do Projecto pertence ao centro operacional da Ria Norte, que drena para a ETAR
de Cacia e daí é descarregada na costa atlântica (Figura IV.24).
Figura IV.24 – Esquema do saneamento básico na área de projecto

Fonte: Águas do Centro Litoral
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No concelho de Aveiro, a taxa de cobertura com rede de águas residuais e tratamento
era, em 2009, de 96%, sendo de 99% com apenas rede de saneamento (INE, 2011).
A nível das águas residuais industriais, em termos globais, são descarregadas
anualmente nas massas de água superficiais cargas poluentes estimadas em 517
toneladas, expressas como CBO5, ou de 1931 toneladas como CQO, ou, ainda, de 808
toneladas, em termos de sólidos em suspensão (Atkins et al., 2012).
Segundo a mesma fonte, os sectores de actividade que mais contribuem para a geração
da poluição bruta são os da pasta/papel/cartão, fabricação de papel e cartão canelado,
lacticínios e abate de animais. Por outro lado, as indústrias de maior porte localizam-se
junto à ria de Aveiro, em Estarreja (indústrias químicas), em Cacia/Aveiro (pasta de
papel) e em Ovar (várias fábricas de papel).
Por outro lado, o carácter predominantemente agrícola e florestal de parte da bacia do
Vouga enfatiza a problemática da poluição difusa, com destaque para a área drenada pelo
rio Antuã, rio Cértima e região do Baixo Vouga, onde se localiza o Projecto.
8.2.4

Massas de águas superficiais

8.2.4.1 Enquadramento
A qualidade da água do rio Vouga, em Ponte de S. João de Loure, apresenta desde 2000 um
quadro geral aceitável, situação que evoluiu de um quadro de qualidade insatisfatória,
ocorrido no período de 1995 a 1999, quando os níveis de classificação atingiram patamares
de Má e Muito Má Qualidade, nos termos da classificação global para usos múltiplos do
INAG (Figura IV.25).
Figura IV.25 – Evolução da qualidade da água no rio Vouga – Estação de São João de Loure
Simbologia:
Classe A – Excelente
Classe B – Boa
Classe C – Razoável
Classe D – Má
Classe E – Muito Má

Fonte: INAG/SNIRH

A contaminação relacionava-se com níveis reduzidos de oxigénio dissolvido e teores
excessivos nos parâmetros de contaminação orgânica e fósforo. A partir de 2000, a
qualidade da água do rio Vouga experimentou uma melhoria, sendo os parâmetros
responsáveis pelas classificações mais recentes o oxigénio dissolvido, principalmente, e
menos frequentemente, o CQO e os parâmetros microbiológicos.
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8.2.4.2 Avaliação do estado das massas de água de superfície à luz da DQA
8.2.4.2.1 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 criou o
documento “Critérios para a Classificação do Estado das Massas de Água Superficiais –
Rios e Albufeiras, INAG (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 Vouga, Mondego e Lis (RH4).
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, fauna e flora.
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Os elementos de qualidade relevantes para avaliar o Estado Químico das águas
superficiais e que foram utilizados na RH4 são:
•

•

Substâncias prioritárias (Directiva 2008/105/CE, de 16 de Dezembro), para as
quais foram estabelecidas ao nível da União 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.
8.2.4.2.2 Estado ecológico
Na bacia do Vouga, e de um modo geral na RH4, observa-se um gradiente Este-Oeste,
em que as massas de água com estado ecológico de "Bom" se concentram no interior do
território, enquanto que as massas de água que não cumprem os objectivos ambientais
da DQA se localizam, maioritariamente, na zona litoral. O estado ecológico das massas
de água parece traduzir, desta forma, o gradiente de pressões antropogénicas da região
hidrográfica (Atkins et al., 2012).
O sector inferior da bacia hidrográfica do rio Vouga é aquele que apresenta os maiores
problemas de qualidade ecológica, destacando-se as massas de água PT04VOU0543,
com a classificação de "Mau", pelo elemento biológico invertebrados bentónicos. Na
mesma bacia hidrográfica, as massas de água PT04VOU0511, PT04VOU0537,
PT04VOU0553 e PT04VOU0572 apresentam o estado ecológico "Medíocre", sendo
que a degradação da qualidade ecológica reflecte-se, geralmente, para os dois elementos
biológicos.
No que respeita às massas de água de transição, a classificação preliminar atribui o estado
ecológico “medíocre” a três das seis massas de água desta categoria. Das restantes, duas
apresentam estado ecológico “Bom” e uma estado ecológico “Excelente”.
Quanto às águas costeiras, a avaliação preliminar ditou um estado ecológico entre Bom
e Excelente para as cinco massas de água presentes nesta região hidrográfica.
O projecto em análise localiza-se, como já anteriormente referido, na zona de transição
entre a massa de água rio PT04VOU0543 e a massa de água de transição fortemente
modificada 04VOU0547 (Ria de Aveiro-WB2). A primeira apresenta, a luz da DQA,
estado ecológico “Mau” e a segunda um potencial ecológico “Bom”. A massa de água
costeira, onde será efectuada a descarga das águas residuais tratadas (PTCOST4) do
projecto, apresenta estado ecológico “Excelente”.
8.2.4.2.3 Estado químico
A avaliação do estado químico das massas de água da categoria “rio” foi efectuada no
âmbito da elaboração do PGBH dos Rios Vouga, Mondego e Lis, com base nos dados
da rede do SNIRH para o ano de 2010. A classificação do estado químico para as águas
de transição teve por base os dados do projecto EEMA e, no caso da Ria de Aveiro,
dados de monitorização do Polis Litoral – Ria de Aveiro.

Estudo de Impacte Ambiental do Projecto Smooth - Relatório
IV-93

A mesma fonte indica um nível de classificação “Bom” para o estado químico de todas
as massas de água rios e albufeiras monitorizados nas bacias hidrográficas do Vouga,
Mondego e Lis, para os parâmetros analisados, cumprindo-se assim os objectivos
estabelecidos no âmbito da DQA.
Quanto às águas de transição e costeiras, o PGBH do Vouga, Mondego e Lis refere um
estado químico “Bom” para três das cinco massas de água de transição na bacia do
Vouga, apresentando as restantes duas um estado “Insuficiente”. A massa de água
relacionada com o projecto em análise está classificada neste último nível de
qualificação.
Também a massa de água costeira que interessa à presente análise apresenta um estado
químico “Insuficiente”.
O parâmetro responsável por esta classificação é o tetracloroetileno.
8.2.4.2.4 Estado final das massas de água
À luz dos critérios de classificação acima resumidos, o estado de qualidade da massa de
água PT04VOU0543 insere-se no nível “Mau”. Os indicadores responsáveis por esta
qualificação são os Invertebrados Bentónicos e os Fitobentos, no domínio biológico, e o
Azoto Amoniacal, o CBO5 e o Oxigénio Dissolvido, no campo dos indicadores físicoquímicos (Atkins et al., 2012).
No que toca à massa de água de transição Ria de Aveiro-WB2, o estado de qualidade
preliminar, de acordo com a DQA, insere-se no nível de qualidade “Razoável”. O
indicador de qualidade responsável pela qualificação é o Tetracloroetileno (idem).
A massa de água costeira, onde serão descarregadas as águas residuais tratadas do
Projecto Smooth apresenta um estado de qualidade “Razoável” (idem).
Atendendo a que a PST irá descarregar as suas águas residuais na ETAR da Celcacia e
esta entrega o efluente, após tratamento secundário, no sistema multimunicipal da
Águas do Centro Litoral, que por sua vez descarrega o efluente tratado através de exutor
submarino na costa, ao largo de Aveiro, importa descrever o estado actual da qualidade
das águas marítimas, com destaque para as praias costeiras localizadas na sua área de
influência.
De acordo com a monitorização que a APA realiza periodicamente, a qualidade da água
na praia de S. Jacinto apresentou um nível “Bom”, entre 2006 e 2010, que evoluiu para
o nível “Excelente” no ano de 2011, situação que se manteve em 2012, 2013 e 2014.
8.2.4.3 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 em duas estações
localizadas no rio Vouga, conforme Figura IV.26, designadamente Angeja (09F/29) e
Foz de Rio Novo (09F/02).
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Os dados apresentados reportam-se aos anos hidrológicos de 2011/2012 e 2012/2013,
informação mais recente disponível na base de dados SNIRH.
Figura IV.26 – Localização dos pontos de monitorização da qualidade da água superficial

- Local do projecto

- Ponto de monitorização

Fonte: SNIRH, 2015

Os resultados são apresentados em termos do cumprimento ou incumprimento do valor
experimental, face aos valores legais fixados nos normativos nacionais (Decreto-Lei
nº 236/98, de 1 de Agosto), designados pelo Valor Máximo Admissível (VMA) e 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, no caso, rega e qualidade mínima.
Assim, a cada uso da água associou-se um conjunto de parâmetros, de entre os
disponíveis, considerados como mais limitativos dos usos e que dessem uma indicação
geral da qualidade da água em questão, e que são:
•

Qualidade das águas destinadas à rega (Anexo XVI)
−
−
−
−
−

pH
Sólidos Suspensos Totais
Condutividade
Nitratos
Cloretos

Estudo de Impacte Ambiental do Projecto Smooth - Relatório
IV-95

−
−
−
−
−
−
•

Cádmio
Chumbo
Cobre
Crómio
Zinco
Coliformes fecais

Objectivos ambientais de qualidade mínima para as águas superficiais
(Anexo XXI)
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

pH
Temperatura
Carência bioquímica de oxigénio (CBO5)
Oxigénio dissolvido
Azoto amoniacal
Cloretos
Fósforo total
Crómio
Chumbo
Cobre
Zinco

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 VII do Volume de Anexos
b) Apresentação e discussão dos resultados
No Quadro IV.11 apresenta-se a classificação individual de cada parâmetro analisado
e a classificação global nas estações de Angeja e Foz de Rio Novo.
No período em análise, a qualidade da água do rio Vouga, em Angeja, enquadrou-se na
classe “Boa” (B), sendo os parâmetros responsáveis por essa classificação os coliformes
fecais e totais, o CQO, os fenóis, nitratos e azoto Kjeldahl.
Na secção a jusante do Projecto Smooth, a qualidade da água do rio Vouga enquadrou-se
no nível D (Má), sendo os parâmetros responsáveis pela classificação a condutividade e
os fenóis. A condutividade deverá estar relacionada com os valores elevados da
salinidade, pela proximidade à ria de Aveiro.
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A qualidade da água do rio Vouga para o uso rega, na secção de Angeja, apresenta-se
comprometida devido à contaminação bacteriológica, embora os restantes parâmetros
estejam em conformidade com a norma. Situação análoga foi encontrada na secção
mais a jusante, em Foz de Porto Novo.
Quadro IV.11 – Classificação global da qualidade das águas do rio Vouga, em
Angeja e Foz de Rio Novo
Parâmetro

Estação de Angeja
(09F/29)

Estação de Foz de Rio
Novo (09F/02)

pH
Sólidos suspensos totais
Condutividade
Oxigénio dissolvido
Oxidabilidade
CQO
CBO5
Ortofosfatos
Fósforo total
Azoto amoniacal (NH4)
Azoto Kjeldahl
Nitratos
Cádmio
Cobre
Crómio
Chumbo
Zinco
Mercúrio
Cianetos
Fenóis
Coliformes Fecais
Coliformes Totais
Detergentes (LAS)
Avaliação Global

A
A
A
A
A
B
A
A
A
A
B
B
A
B
B
A
A
B

A
A
E
A
C
C
A
A
A
A
B
B
A
D
B
B
A
D

Simbologia:
Classe A – Sem poluição
Classe B – Fracamente poluído
Classe C – Poluído
Classe D – Muito poluído
Classe E – Extremamente poluído

Os objectivos de qualidade mínima no rio Vouga, constantes do Anexo XXI do Decreto-Lei n.º 236/98, de 1 de Agosto, são cumpridos em todos os parâmetros analisados, quer
na secção de Angeja, quer na secção de Foz de Porto Novo.
Nesta última, registaram-se valores elevados de condutividade, em relação à norma
de qualidade para o uso rega, situação que se relacionará com a proximidade à ria de
Aveiro, como referido acima.
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Quadro IV.12 – Qualidade da massa de água Rio Vouga na estação 09F/29 – Angeja
Dados experimentais
Parâmetros

Número de
Amostras

Máximo

Mínimo

Média

Desvio
Padrão

pH
Temperatura (ºC)
Sólidos suspensos totais (mg/l)
Condutividade (µS/cm)
Oxigénio dissolvido (mg/l)
Oxigénio dissolvido (%)
Oxidabilidade (mg/l)
Carência Química de Oxigénio (mg/l)
Carência Bioquímica de Oxigénio (mg/l)
Fosfatos (P2O5) (mg/l)
Fenóis (mg(l)
Azoto total (mg/l)
Azoto Kjeldahl (mg/l)
Azoto amoniacal (NH4) (mg/l)
Nitratos (mg/l)
Nitrito (mg/l)
Fósforo (mg/l)
Cianetos (mg(l)
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)
Coliformes Fecais (MPN/100ml)
Coliformes Totais (MPN/100ml)

16
15
16
16
16
16
12
16
16
16
4
6
4
16
14
15
16
5
—
—
—
—
—
—
—
—
—
5
13
13

8,4
23,1
11,6
190
11
100
2,5
17
3,2
0,06
0,0065
1,9
0,65
0,34
7,9
0,088
0,123
0,02
—
—
—
—
—
—
—
—
—
0,2
405
930

7
7,3
3
100
6,4
67
1,2
10
3
0,046
0,001
1,34
0,5
0,1
3,6
0,029
0,1
0,02
—
—
—
—
—
—
—
—
—
0,2
10
20

7,3
15,8
7,0
139
8
82
2,0
12,2
3,0
0,048
0,0024
1,66
0,57
0,15
5,2
0,054
0,102
0,02
—
—
—
—
—
—
—
—
—
0,2
98
304

0,4
5,3
3,0
26
1
10
0,5
2,3
0,0
0,004
0,0028
0,24
0,08
0,07
1,2
0,020
0,006
0
—
—
—
—
—
—
—
—
—
0
108
245

Verificação de Conformidade segundo os Usos (Decreto-Lei n.º 236/98)
Águas para Rega
Objectivos de Qualidade Mínima
>VMR<
< VMR
> VMA
< VMA
> VMA
VMA
16
0
0
16
0
15
0
16
0
16
0

14

8

16

0

16

0

4
16

0
0

16
5

0
0

5

0

0

5

— - dados não disponíveis
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Quadro IV.13 – Qualidade da massa de água Rio Vouga na estação 09F/02 – Foz do Rio Novo
Dados experimentais
Parâmetros

Número de
Amostras

Máximo

Mínimo

Média

Desvio
Padrão

pH
Temperatura (ºC)
Sólidos suspensos totais (mg/l)
Condutividade (µS/cm)
Oxigénio dissolvido (mg/l)
Oxigénio dissolvido (%)
Oxidabilidade (mg/l)
Carência Química de Oxigénio (mg/l)
Carência Bioquímica de Oxigénio (mg/l)
Fosfatos (P2O5) (mg/l)
Fenóis (mg(l)
Azoto total (mg/l)
Azoto Kjeldahl (mg/l)
Azoto amoniacal (NH4) (mg/l)
Nitratos (mg/l)
Nitrito (mg/l)
Fósforo (mg/l)
Cianetos (mg(l)
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)
Coliformes Fecais (MPN/100ml)
Coliformes Totais (MPN/100ml)
Salinidade

15
15
15
14
15
15
11
13
15
15
10
10
6
15
14
15
15
6
—
—
—
—
—
—
—
—
—
6
11
11
3

8,2
26
27
25670
11
98
9,6
58
3
0,062
0,5
1,9
0,64
0,33
7,3
0,106
0,1
0,02
—
—
—
—
—
—
—
—
—
0,2
340
780
1

6,9
7
3
85
6,6
69
1,5
10
3
0,046
0,001
0,95
0,5
0,1
2
0,023
0,1
0,02
—
—
—
—
—
—
—
—
—
0,2
15
114
0,5

7,4
16
7,1
4572
8,4
83
3,7
21
3
0,049
0,055
1,33
0,54
0,14
4,1
0,056
0,1
0,02
—
—
—
—
—
—
—
—
—
0,2
128
378
0,7

0,4
6
5,9
7525
1,3
9
2,8
14
0
0,005
0,157
0,30
0,06
0,07
1,5
0,021
0
0
—
—
—
—
—
—
—
—
—
0
111
223
0,3

Verificação de Conformidade segundo os Usos (Decreto-Lei n.º 236/98)
Águas para Rega
Objectivos de Qualidade Mínima
< VMR

>VMR< VMA

> VMA

< VMA

> VMA

15

0

0

15
15

0
0

15
6

0
8
15

0

15

0

6
15

0
0

15
6

0
0

6

0

14

6

0

5

— - dados não disponíveis
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8.2.5

Massas de água subterrânea

8.2.5.1 Enquadramento
No âmbito do PGBH do Vouga, Mondego e Lis foram delimitadas e caracterizadas as
massas de água subterrânea, encontrando-se o local do projecto numa zona de
sobreposição do sistema aquífero Quaternário (O1) sobre o aquífero Cretácico (O2).
De uma forma geral, a qualidade das águas subterrâneas reflecte as características
geoquímicas do material geológico que suporta os aquíferos. Nas situações em que o
quimismo das águas subterrâneas não corresponde às características da rocha-mãe, na
sua origem deverá estar a ocorrência de fenómenos modificadores, quer de influência
exógena, quer por influência de singularidades do próprio substrato.
Em termos qualitativos, nas águas do subsistema Quaternário predominam as fácies
cloretadas sódicas, enquanto o subsistema Cretácico apresenta fácies predominantemente
bicarbonatadas magnesianas e sódicas, ocorrendo algumas águas com fácies sulfatadas
sódicas.
No âmbito da implementação da DQA, foi efectuada a classificação do estado de qualidade
das massas de água subterrâneas na RH4. De acordo com a metodologia empregue (Guia
n.º 18 “Guidance on Groundwater Status and Trend Assessment”), a obtenção da
classificação “estado bom” para as águas subterrâneas requer que se verifique um conjunto
de condições confirmadas através da realização de uma série de testes de classificação,
aplicáveis para a avaliação do estado quantitativo e do estado qualitativo.
O estado químico de uma massa de água subterrânea é, assim, atribuído em função da
pior classificação dos testes químicos relevantes para os elementos em risco. O estado
quantitativo é dado pela pior classificação dos testes quantitativos relevantes. Se em
qualquer um dos testes o resultado for “medíocre”, a massa de água subterrânea é
globalmente classificada com o “estado medíocre”.
As Normas de Qualidade (NQ) e os Limiares de Qualidade (LQA) utilizados para a
avaliação do estado químico das massas de água subterrâneas foram estabelecidos pela
Directiva das Águas Subterrâneas, transposta para o direito interno, pelo Decreto-Lei
n.º 208/2008, de 28 de Outubro, e pelo INAG (INAG, I.P., 2009), respectivamente.
8.2.5.2 Qualidade das massas de águas subterrânea à luz da DQA
a) Estado quantitativo
De acordo com o PGBH dos Rios Vouga, Mondego e Lis (Atkins et al., 2012), a
aplicação dos critérios de qualificação pré-definidos mostra que a massa de água do
Quaternário de Aveiro se encontra em estado quantitativo “Bom”.
Já a massa de água Cretácico de Aveiro foi classificada, quanto ao estado quantitativo,
no nível “Medíocre”, devido ao volume captado ser superior ao valor médio da
disponibilidade hídrica subterrânea anual. “Esta questão toma especial relevância devido
ao facto de se tratar de um aquífero costeiro, sendo que o actual regime de exploração
pode vir a potenciar o risco de intrusão salina, colocando em risco o bom estado químico
actual desta massa de água” (Atkins et al., 2012).
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Esta fonte refere que a análise de tendências mostra que os níveis piezométricos,
apesar de evidenciarem uma ligeira subida, se mantêm em alguns pontos, localizados
na parte central da bacia, abaixo do nível médio da água do mar, o que potencia o
risco de intrusão salina.
b) Estado qualitativo
No que respeita ao Estado Químico, a mesma fonte indica que o parâmetro Nitratos
excede a respectiva norma de qualidade definida para esta massa de água, pelo que
foi qualificada como em estado químico medíocre.
Assim, à luz dos critérios da DQA, o subsistema Quaternário de Aveiro (O1) apresenta
estado global Medíocre o mesmo acontecendo com o subsistema Cretácico de Aveiro (O2).
8.2.5.3 Avaliação da qualidade da água em função dos usos
No Quadro IV.14 apresentam-se as estatísticas de qualidade da água do sistema aquífero
Quaternário de Aveiro (O1), para o período de registo de 2010 a 2013, e a respectiva
avaliação de conformidade com as normas de qualidade das águas subterrâneas
destinadas à produção de água para consumo humano e para rega (coluna I do Anexo I
e Anexo XVI do Decreto-Lei n.º 236/98, de 1 de Agosto, respectivamente).
No Quadro IV.15 inclui-se idêntica informação, mas para o sistema aquífero Cretácico
de Aveiro (O2), no período de 2003 a 2012.
Na Figura IV.27 indica-se a localização dos furos de controlo onde foram realizadas as
colheitas.
No sistema aquífero Quaternário de Aveiro (O1), é de destacar os parâmetros nitratos e
azoto amoniacal, no enquadramento legal das águas subterrâneas destinadas à produção
de água para consumo humano, que apresentaram registos acima dos valores limite. Um
valor acima do VLA para o primeiro e a totalidade dos registos (4) acima do VMR, no caso
do segundo. A norma para as águas destinadas à Rega foi respeitada no que se refere aos
parâmetros analisados.
Para o sistema aquífero Cretácico de Aveiro, é de destacar os parâmetros oxigénio
dissolvido e azoto amoniacal, com todos os registos (8 e 16, respectivamente) superiores ao
Valor Máximo Recomendável (VMR) para as águas subterrâneas destinadas à produção
de água para consumo humano, em todas as amostras. Também o cobre apresentou
um valor acima desta baliza em 12 amostras. Também neste sistema aquífero, a norma para
as águas destinadas à Rega foi respeitada no que se refere aos parâmetros analisados.
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Quadro IV.14 – Dados estatísticos da qualidade da água no subsistema aquífero Quaternário de Aveiro (O1) da Orla Mesocenozoica Ocidental, no período 2010/2013 (furos 174/105 e 174/106)
Parâmetro
pH
Temperatura da amostra
Condutividade a 20º C
Sólidos Suspensos Totais
Dureza total
Oxigénio Dissolvido
Carência Química Oxigénio

Coluna A1 do Anexo I do Decreto-Lei n.º 236/98
(Águas subterrâneas destinadas à produção de água
para consumo humano)
< VMR
>VMR< VMA
> VMA

Unidades

N.º
Amostras

Máximo

Mínimo

Média

Desvio Padrão

-

17

7.9

6.9

7.3

0.3

17

0

(°C)

16

18,5

10

14,5

2,7

16

0

(uS/cm)

2

930

820

875

78

2

(mg/l)

-

-

-

-

-

-

(mg CaCO3 /l)

-

-

-

-

-

% sat.

-

-

-

-

-

-

-

(mg O2/l)

-

-

-

-

15

0

Anexo XVI do DL 236/98 (Rega)
< VMR

>VMR< VMA

> VMA

17

0

0

0

2

0

-

-

-

15

1

0

Nitrato Total (em NO3)

(mg/l)

16

93

2

14

23

Nitrito Total (em NO2)

(mg/l)

15

0,79

0,018

0,110

0,206

Amónia Total (em NH4)

(mg/l)

4

2,1

0,1

0,7

1,0

0

4

Azoto Kjeldahl (em N)

(mg/l)

-

-

-

-

-

-

-

Ortofosfato Total (em P2O5)

(mg/l)

-

-

-

-

-

-

-

Sulfato (em SO4)

(mg/l)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Cloreto

(mg/l)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Cianeto

(mg/l)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

-

Ferro total

(mg/l)

-

-

-

-

-

Manganês total

(mg/l)

-

-

-

-

-

Alumínio

(mg/l)

-

-

-

-

-

Cádmio total

(mg/l)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Cobre total

(mg/l)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Chumbo total

(mg/l)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Mercúrio

(mg/l)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Crómio

(mg/l)

-

-

-

-

-

Zinco total

(mg/l)

-

-

-

-

-

Hidrocarbonetos totais

(mg/l)

Coliformes Fecais
(NMP/100ml)
. VMR........................Valor máximo recomendável
. VMA........................Valor máximo admissível
. -................................dados não disponíveis

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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Quadro IV.15 – Dados estatísticos da qualidade da água no subsistema aquífero Cretácico de Aveiro (O2) da Orla Mesocenozoica Ocidental, no período 2003/2012 (furo 185/62)
Parâmetro
pH
Temperatura da amostra
Condutividade de laboratório a
20º C
Sólidos Suspensos Totais
Dureza
Oxigénio Dissolvido
Carência Química Oxigénio

Coluna A1 do Anexo I do Decreto-Lei n.º 236/98
(Águas subterrâneas destinadas à produção de
água para consumo humano)
< VMR
>VMR< VMA
> VMA

Unidades

N.º Amostras

Máximo

Mínimo

Média

Desvio
Padrão

-

16

8,5

6,9

7,4

0,4

16

0

(°C)

12

20

18,4

19,4

0,5

12

0

(uS/cm)

10

361

320

335

12

10

(mg/l)

3

3,8

2

2,6

1,0

(mg CaCO3 /l)

15

110

74

85

12

% sat.

8

68

29

47

15

Anexo XVI do DL 236/98 (Rega)
< VMR

>VMR< VMA

> VMA

16

0

0

0

10

0

3

0

3

0

0

8

15

0

15

0

16

(mg O2/l)

2

12

10

11

1

Nitrato Total (em NO3)

(mg/l)

15

2,7

2

2,0

0,2

Nitrito Total (em NO2)

(mg/l)

6

0,15

0,02

0,05

0,05

Amónia Total (em NH4)

(mg/l)

16

0,2

0,07

0,19

0,04

0

Azoto Kjeldahl (em N)

(mg/l)

-

-

-

-

-

-

-

Ortofosfato Total (em P2O5)

(mg/l)

14

0,21

0,06

0,15

0,04

14

0

Sulfato (em SO4)

(mg/l)

16

54

20

28

9

16

0

Cloreto

(mg/l)

16

38

27

30

4

16

0

Cianeto

(mg/l)

8

0,02

0,02

0,02

0

Ferro total

(mg/l)

7

0,55

0,28

0,41

0,11

Manganês total

(mg/l)

12

0,04

0,015

0,031

0,007

Alumínio

(mg/l)

2

0,012

0,01

0,011

0,001

8
12

0

0

0

16

0

16

0

7

0

0

0

12

0

0

2

0

0

Cádmio total

(mg/l)

12

0,0013

0,00025

0,000504

0,00038

12

0

0

12

0

0

Cobre total

(mg/l)

12

0,026

0,01

0,011

0,005

11

1

0

12

0

0

Chumbo total

(mg/l)

12

0,0058

0,005

0,0051

0,0002

12

0

12

0

0

Mercúrio

(mg/l)

3

0,0003

0,0003

0,0003

0

3

0

0

Crómio

(mg/l)

1

0,005

0,005

0,005

1

0

1

0

0

Zinco total

(mg/l)

12

0,12

0,012

0,037

0,027

12

0

0

12

0

0

Hidrocarbonetos

(mg/l)

2

0,01

0,01

0,01

0

(NMP/100ml)

14

1

0

0,1

0,4

14

0

14

0

Coliformes Fecais

. VMR........................Valor máximo recomendável
. VMA........................Valor máximo admissível
. -................................dados não disponíveis
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Figura IV.27 – Localização dos furos de monitorização da água subterrânea

Fonte: SNIRH, 2015

8.2.6

Evolução da Situação de Referência Sem Projecto
O estado actual do ambiente, na vertente qualidade da água, continuará a experimentar,
na ausência do projecto, uma evolução positiva mercê da concretização dos projectos de
despoluição da ria da Aveiro.

8.2.7

Síntese
A qualidade da água é necessariamente o resultado das actividades económicas e da
existência e grau de eficiência dos sistemas de controlo de poluição.
Na área de análise, os usos da água recaem maioritariamente sobre a componente
subterrânea dos recursos hídricos, sendo a rega a utilização largamente dominante.
As fontes de poluição reflectem a tipologia das actividades humanas na área da bacia
em análise, de densidade populacional elevada, actividade industrial importante e
intenso uso agrícola e florestal do solo.
Nos últimos anos tem sido feito um esforço no sentido de aumentar e melhorar a
capacidade de tratamento das águas residuais na área em análise, com a criação de um
sistema em alta, para recolha, tratamento e descarga finais. Estas acções têm produzido
efeitos evidentes nos níveis de poluição na zona terminal da bacia do Vouga, em
concreto nas linhas de água na envolvente da área em estudo, que têm experimentado
uma evolução muito positiva e consistente ao longo dos últimos anos. Em concreto,
refira-se que em S. João de Loure, o rio Vouga transitou de um patamar de qualidade
“Muito Má”, em 1997, para uma classificação de “ Boa” em 2005, verificando-se
situações mais ou menos análogas no rio Águeda, em Ponte Águeda, e rio Cértima, em
Ponte Requeixo.
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Não obstante a evolução positiva assinalada, o estado de qualidade da massa de água rio
Vouga (PT04VOU0543), analisado à luz dos critérios de classificação da DQA, mostrase não satisfatório, enquadrável no nível “Mau”.
No que toca à massa de água de transição Ria de Aveiro-WB2, o estado de qualidade
preliminar, de acordo com a DQA, insere-se no nível de qualidade “Razoável”, o
mesmo se verificando quanto à massa de água costeira onde serão descarregadas as
águas residuais tratadas do Projecto.
A nível da qualidade das águas subterrâneas, verifica-se algumas situações de não
conformidade, em termos de classificação quanto aos usos, quer no subsistema aquífero
Quaternário, quer no Cretácico.
À luz dos critérios da DQA, o subsistema Quaternário de Aveiro (O1) apresenta estado
global Medíocre, o mesmo acontecendo com o subsistema Cretácico de Aveiro (O2).
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 do local onde será implantada a unidade
industrial da Portucel Soporcel Tissue (PST).
A metodologia de abordagem deste descritor ambiental baseia-se nas seguintes linhas
principais:
−
−

−

8.3.2

Enquadramento legislativo;
Reconhecimento do local do projecto e da área envolvente e inventariação de
fontes poluidoras;
Caracterização da qualidade do ar.

Enquadramento legislativo
O quadro regulamentar aplicável às emissões gasosas e qualidade do ar, no âmbito da
do projecto da unidade industrial da PST, 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;
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•

•

•

•

•

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.

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), devem aplicar-se os que estão previstos
em Proposta de Portaria.
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”.
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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.16.
Quadro IV.16 – Valores limite da qualidade do ar para a protecção da saúde humana (µg/m3),
conforme Decreto-Lei n.º 102/2010
Tipo de Poluente
SO2
NO2
Benzeno
CO
Chumbo
Partículas (PM10)
(1)
(3)

8.3.3

Valores Limite para Protecção da Saúde Humana (µg/m3)
Horário
Diário
Anual
Oito horas
(Uma hora)
(24 horas)
(Ano civil)
350(1)
–
125(2)
–
(3)
200
–
–
40
–
–
–
5
–
10 000
–
–
–
–
–
0,5
–
–
50(4)
40

Valor a não exceder mais de 24 vezes em cada ano civil

(2)

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

(4)

Valor a não exceder mais de 3 vezes em cada ano civil
Valor a não exceder mais de 35 vezes em cada ano civil

Enquadramento da unidade industrial da PST
A zona envolvente da futura instalação da PST apresenta um cariz industrial devido à
fábrica da Celcacia, embora existam manchas urbanas da freguesia de Cacia nas
proximidades.
Para além da Celcacia, as fontes potenciais de emissões gasosas mais significativas são
as vias rodoviárias, EN109 e IP5 que, no caso da primeira, é contígua à futura instalação
e, no caso da segunda, passa a cerca de 1,1 km.
A área sensível mais próxima da futura instalação é a Zona de Protecção Especial da
Ria de Aveiro, cujo limite se situa a cerca de 400 m a Nascente.

8.3.4

Qualidade do ar na envolvente alargada do projecto
Na envolvente próxima do local do projecto não existe Rede de Medição da Qualidade do
Ar. No entanto, na sua envolvente alargada, existem as estações de monitorização de
Ílhavo, com tipos de ambiente suburbano e influência de fundo, que se encontra situada a
cerca de 12 km a SW do local do projecto, a estação de Aveiro, com tipos de ambiente
urbano e influência do tráfego, a cerca de 7 km a SW e a estação de Estarreja, com tipos de
ambiente suburbano e influência industrial, a cerca de 7 km a Norte.
Assim, apresenta-se a seguir a avaliação da qualidade do ar nas estações indicadas, relativa
ao ano de 2013.
a) Dióxido de Azoto (NO2)
Os dados estatísticos referentes à monitorização de NO2 nas estações de Ílhavo,
Aveiro e Estarreja apresentam-se no Quadro IV.17.
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Quadro IV.17 – Dados estatísticos de NO2 (2013)
Ílhavo
Parâmetro
Eficiência (%)
N.º de Dados
Média (µg/m3)
Máximo (µg/m3)

Base
Horária
99,2
8 687
5,2
77

Aveiro

Base
Diária
98,9
361
5,2
33,5

Base
Horária
91,6
8 022
23,1
186

Base
Diária
91,2
23,1
55,1

Estarreja
Base
Base
Horária
Diária
98,1
98,1
8 591
358
14,8
14,8
95
38,0

Fonte: APA

Por sua vez, nos Quadros IV.18 e IV.19 indicam-se, respectivamente, os valores
obtidos em termos da protecção da saúde humana, na base horária e na base anual, de
acordo com os requisitos do Decreto-Lei n.º 102/2010.
Quadro IV.18 – NO2 – Protecção da saúde humana (base horária) (2013)
Parâmetro

Ílhavo

Aveiro
N.º de Excedências

Estarreja

0

0

0

VL – 200 µg/m3
Excedências permitidas - 18
Fonte: APA

Quadro IV.19 – NO2 – Protecção da saúde humana (base anual) (2013)
Parâmetro
VL – 40 µg/m3

Ílhavo
5,2

Aveiro
Estarreja
3
Valores obtidos (µg/m )
23,1
14,8

Fonte: APA

No que respeita ao NO2, as concentrações são relativamente baixas, não se verificando
quaisquer excedências em relação aos valores definidos no Decreto-Lei n.º 102/2010.
b) Dióxido de Enxofre (SO2)
Os dados estatísticos referentes à monitorização de SO2 apresentam-se no Quadro IV.20.
Quadro IV.20 – Dados estatísticos de SO2 (2013)
Parâmetro
Eficiência (%)
N.º de Dados
Média (µg/m3)
Máximo (µg/m3)

Ílhavo
Base
Base
Horária
Diária
99,4
98,9
8 708
361
0,7
0,7
19
6,5

Aveiro
Base
Base
Horária
Diária
-

Estarreja
Base
Base
Horária
Diária
69,0
68,0
6 047
175
4,6
4,6
152
25,7

Fonte: APA

Por sua vez, nos Quadros IV.21 e IV.22 indicam-se, respectivamente, os valores
obtidos em termos da protecção da saúde humana, na base horária e na base diária,
de acordo com os requisitos do Decreto-Lei n.º 102/2010.
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Quadro IV.21 – SO2 – Protecção da saúde humana (base horária) (2013)
Parâmetro

Ílhavo

VL – 350 µg/m3
Excedências permitidas - 24

Aveiro
N.º de Excedências

0

-

Estarreja
0

Fonte: APA

Quadro IV.22 – SO2 – Protecção da saúde humana (base diária) (2013)
Ílhavo

Parâmetro
VL – 125 µg/m3
Excedências permitidas - 3

0

Aveiro
N.º de Excedências
-

Estarreja
0

Fonte: APA

Por último, no Quadro IV.23 mostram-se os valores obtidos em termos da protecção
dos ecossistemas.
Quadro IV.23 – SO2 – Protecção dos ecossistemas (base anual) (2013)
Parâmetro

Ílhavo

VL – 20 µg/m3

0,7

Aveiro
Estarreja
3
Valores obtidos (µg/m )
4,6

Fonte: APA

No que respeita ao SO2, as concentrações são muito baixas nas estações de Ílhavo e
Aveiro, não se verificando quaisquer excedências em relação aos valores definidos no
Decreto-Lei n.º 102/2010. Na estação de Aveiro não é monitorizado o SO2.
c) Partículas (PM10)
Os dados estatísticos referentes à monitorização de Partículas (PM10) apresentam-se
no Quadro IV.24.
Quadro IV.24 – Dados estatísticos de PM10 (2013)
Parâmetro
Eficiência (%)
N.º de Dados
Média (µg/m3)
Máximo (µg/m3)

Ílhavo
Base
Base
Horária
Diária
89,7
89,3
7 857
326
24,1
24,1
140
86,4

Aveiro
Base
Base
Horária
Diária
99,6
99,2
8 723
362
31,9
31,9
191
99,2

Estarreja
Base
Base
Horária
Diária
95,6
95,1
8 371
347
26,2
26,2
166
91,0

Fonte: APA

Por sua vez, nos Quadros IV.25 e IV.26 indicam-se, respectivamente, os valores obtidos
em termos da protecção da saúde humana, na base diária e na base anual, de acordo com
os requisitos do Decreto-Lei n.º 102/2010.
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Quadro IV.25 – PM10 – Protecção da saúde humana (base diária) (2013)
Ílhavo

Parâmetro
VL – 50 µg/m3
Excedências permitidas - 35

Aveiro
N.º de Excedências

17

35

Estarreja
27

Fonte: APA

Quadro IV.26 – PM10 – Protecção da saúde humana (base anual) (2013)
Ílhavo

Parâmetro
VL – 40 µg/m3

24,1

Aveiro
Valores obtidos (µg/m3)
31,9

Estarreja
26,1

Fonte: APA

Assim, no que respeita a PM10, as concentrações são relativamente elevadas, mas não se
verificam quaisquer excedências em relação aos valores definidos na legislação aplicável
(Decreto-Lei n.º 102/2010).
d) Ozono (O3)
Os dados estatísticos referentes à monitorização de Ozono (O3) apresentam-se no
Quadro IV.27.
Quadro IV.27 – Dados estatísticos de PM10 (2013)
Ílhavo
Parâmetro
Eficiência (%)
N.º de Dados
Média (µg/m3)
Máximo (µg/m3)

Base
Horária
99,7
53,0
199

Aveiro

Base
8 Horas
84,8
54,3
165,9

Base
Horária
-

Base
8 Horas
-

Estarreja
Base
Horária
99,7
8 737
49,2
249

Base
8 Horas
99,7
49,2
195,3

Fonte: APA

Por sua vez, no Quadro IV.28 mostram-se as excedências obtidas em relação ao limiar
de alerta e ao limiar de informação e, no Quadro IV.29, as excedências em relação ao
valor-alvo.
Quadro IV.28 – O3 – Limiares de alerta e de informação (2013)
Parâmetro

Ílhavo

Limiar de alerta
VL – 240 µg/m3
Limiar de informação
VL – 180 µg/m3

Aveiro
N.º de Excedências

Estarreja

0

-

1

2

-

11

Fonte: APA
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Quadro IV.29 – O3 – Valor-alvo (2013)
Parâmetro
Valor-alvo – 120 µg/m3
Excedências permitidas - 25

Ílhavo
11

Aveiro
N.º de Excedências
-

Estarreja
23

Fonte: APA

Os valores de ozono são elevados, com mais significado na estação de Estarreja,
tendo-se verificado uma excedência em relação ao limiar de alerta e 11 excedências
em relação ao limiar de informação. No entanto, essas situações não se devem a
emissões de fontes industriais.
Em termos globais, em relação aos poluentes avaliados, com excepção do Ozono,
pode concluir-se que a qualidade do ar é razoável na envolvente alargada do local do
projecto em estudo, de acordo com a monitorização efectuada nas estações de Ílhavo,
Aveiro e Estarreja.
8.3.5

Estudo de dispersão dos poluentes atmosféricos na situação de referência

8.3.5.1 Introdução
A análise dos níveis de qualidade na envolvente próxima do projecto foi efectuada com
a modelação da dispersão de poluentes, considerando as fontes actualmente existentes
na Fábrica da Celcacia, incluindo a Central Termoeléctrica de Biomassa da Enerpulp,
com base nos caudais mássicos médios de poluentes que se verificaram no ano de 2014.
Para o efeito, foi definido um domínio de simulação, abrangendo uma malha cartesiana
de 12 × 12 km, com pontos de cálculo espaçados de 1 km, adensada, numa zona central,
com a dimensão de 3 × 3 km, por pontos espaçados de 250 m, e um grupo de receptores
discretos, constituído pelos aglomerados populacionais de Cacia, localizados na
envolvência directa da Fábrica de Cacia (Cacia 1, Cacia 2 e Cacia 3, de acordo com as
Figuras IV.29 a IV.31). Determinaram-se também as concentrações de poluentes nos
pontos discretos correspondentes às estações de monitorização de Ílhavo, Aveiro e
Estarreja. Teve-se em conta o relevo da zona de simulação.
Os poluentes considerados foram o Dióxido de Azoto (NO2), o Dióxido de Enxofre e as
Partículas em Suspensão (PM10).
Não foram utilizados na modelação os poluentes Sulfureto de Hidrogénio (H2S) e
Monóxido de Carbono (CO), pois as emissões destes poluentes são reduzidas.
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.
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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.
8.3.5.2 Análise climática
A Figura IV.28 mostra a rosa-dos-ventos correspondente à informação meteorológica
usada no modelo de dispersão atmosférica, referente ao ano de 2014.
Pode observar-se uma predominância de ventos de Norte, com velocidades médias de
6,15 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 chaminés da Fábrica da Celcacia e da Central
Termoeléctrica de Biomassa (CTB) da Enerpulp, com base nos valores de emissão
verificados em 2014.
No Quadro IV.30 apresentam-se as emissões das fontes pontuais consideradas nas
simulações efectuadas.
Quadro IV.30 – Emissões das fontes pontuais consideradas na situação de referência
V (m/s)

NOx
(g/s)

SO2
(g/s)

PM10
(g/s)

12,5
14,2
20,5

4,28
2,12
9,07

0,16
0,21
2,83

0,66
0,21
1,60

Central Termoeléctrica de Biomassa da Enerpulp
70
1,7
144
22,2
3,89

1,94

0,17

Fontes
FF1 – Caldeira de Biomassa (CA5)
FF2 – Forno de Cal 2 (FC2)
FF3 – Caldeira de Recuperação 4 (CR4)
CTB – Caldeira de Biomassa

H
D
T
(m)
(m)
(ºC)
Fábrica da Celcacia
80
2,4
155
60
1,0
203
80
2,7
153

Fonte: Celcacia e Enerpulp
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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.
De forma conservativa, considerou-se os valores de PM10 coincidentes com os valores
de Partículas Totais em Suspensão.
Nas simulações foram usados dados detalhados sobre a forma dos edifícios e estruturas
existentes na Fábrica da Celcacia e na Central Termoeléctrica de Biomassa da Enerpulp.
8.3.5.4 Receptores
Conforme já referido anteriormente, considerou-se, para efeito da simulação, uma
malha cartesiana uniforme, com 12 km × 12 km, com pontos de cálculo espaçados de
1 km, adensada, numa zona central, com a dimensão de 3 × 3 km, por pontos espaçados
de 250 m, e um grupo de receptores discretos, constituído pelos aglomerados
populacionais localizados na envolvência directa da Fábrica de Cacia (Cacia 1, 2 e 3),
bem como as estações de monitorização de Ílhavo, Aveiro e Estarreja.
Assim, foram considerados os seguintes receptores, numerados de 1 a 6 (coordenadas
Gauss, Datum de Lisboa):
•

(1) Cacia 1 (coordenadas M = 161 117, P = 412 768);

•

(2) Cacia 2 (coordenadas M = 160 789, P = 413 191);

•

(3) Cacia 3 (coordenadas M = 160 305, P = 412 554);

•

(4) Estação de Ílhavo (coordenadas M = 154 466, P = 402 377);

•

(5) Estação de Aveiro (coordenadas M = 156 529, P = 407 584);

•

(6) Estação de Estarreja (coordenadas M = 161 980, P = 420 214).

8.3.5.5 Apresentação dos resultados
Apresentam-se nos Quadros IV.31 e IV.32 os valores estimados a partir da aplicação do
modelo de dispersão.
Por sua vez, nas Figuras IV.29 a IV.31 foram representados os resultados das simulações
efectuadas, respectivamente para o NO2, SO2 e PM10.
A análise dos valores mostra o seguinte:
Relativamente ao NO2
•

•

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 (9,0 µg/m3), ocorre a cerca de
6 km a Noroeste da Celcacia;
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Quadro IV.31 – Concentrações nos receptores (µg/m3)
Receptores

M

P

3

Valor limite (µg/m )

NO2 Máx. 1h(1)

NO2 ano

SO2 Máx. 1h (2)

SO2 Máx. 24h (3)

PM10 Máx. 24h(4)

PM10 ano

200

40

350

125

50

40

Cacia 1 (1)

161 117

412 768

0,19

0,01

0,03

0,01

0,01

0

Cacia 2 (2)

160 789

413 191

0,03

0

0,02

0

0

0

Cacia 3 (3)

160 305

412 554

2,6

0,02

0,45

0,14

0,13

0

Estação de Ílhavo (4)

154 466

402 377

6,4

0,07

2,4

0,54

0,26

0,01

Estação de Aveiro (5)

156 529

407 584

8,1

0,07

3,0

1,2

0,60

0,01

Estação de Estarreja (6)

161 980

420 214

6,4

0,02

2,2

0,72

0,37

0

(1)
(3)

(2)

Valor a não exceder mais de 18 vezes em cada ano civil
Valor a não exceder mais de 3 vezes em cada ano civil

(4)

Valor a não exceder mais de 24 vezes em cada ano civil
Valor a não exceder mais de 35 vezes em cada ano civil

Quadro IV.32 – Concentrações máximas (µg/m3), pontos onde ocorrem e nº de excedências
Concentrações Máximas e Pontos onde
ocorrem
Concentração máxima
Coordenadas Gauss Datum de Lisboa
Número de excedências

UN.

NO2 Máx. 1h(1)

NO2 ano

SO2 Máx. 1h (2)

SO2 Máx. 24h (3)

PM10 Máx. 24h(2)

PM10 ano

µg/m3

9,0

0,33

3,4

2,1

1,1

0,05

M

158 000

161 000

161 000

160 000

160 000

160 000

P

418 000

410 000

409 000

408 000

409 000

409 000

0

na

0

0

0

na
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Relativamente ao SO2
•

•

As concentrações de SO2 são muito baixas, não se verificando excedências ao valor
limite de uma hora (350 µg/m3), em toda a malha analisada;
O ponto de concentração máxima, na base horária (3,4 µg/m3), ocorre a cerca de
3,5 km a Sul da Celcacia.

Relativamente às Partículas (PM10)
•

•

8.3.6

As concentrações de PM10 são muito baixas, não se verificando excedências ao valor
limite de 24 horas (50 µg/m3), em toda a malha analisada;
O ponto de concentração máxima, na base diária (1,1 µg/m3), ocorre no mesmo
ponto onde se verifica a concentração máxima de SO2.

Evolução da situação de referência sem projecto
Não sendo conhecidos outros projectos, para além da unidade industrial da PST, na sua
ausência será mantida a qualidade do ar.

8.3.7

Síntese
A zona envolvente onde será localizada a unidade industrial da Portucel Soporcel Tissue
apresenta um cariz industrial, embora existam grandes manchas urbanas nas
proximidades, designadamente a Poente, fazendo parte de Cacia.
As vias rodoviárias mais próximas são a EN109 e o IP5, que passam, respectivamente,
contígua à futura instalação e a cerca de 1,1 km e, que constituem assim, em conjunto
com a Fábrica da Celcacia, as fontes potenciais mais significativas de emissões gasosas.
De acordo com o estudo de dispersão de poluentes da Fábrica da Celcacia e da Central
Termoeléctrica de Biomassa da Enerpulp, verifica-se que a qualidade do ar na
envolvente é boa para os poluentes avaliados.

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.
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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 abordagem de caracterização deste descritor seguiu as seguintes linhas de orientação:
•
•

•

8.4.2

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.

Enquadramento legal
Em termos legais, o regime de prevenção e controlo do ruído encontra-se estabelecido
no Regulamento Geral de Ruído (RGR), o qual é parte integrante do Decreto-Lei
n.º 9/2007, de 17 de Janeiro, rectificado pela Declaração de Rectificação n.º 18/2007, de
16 de Março e alterado pelo Decreto-Lei n.º 278/2007, de 1 de Agosto.
É aplicável, também, o “Guia Prático para Medições de Ruído Ambiente”, da APA, de
Outubro de 2011 e, ainda, a norma portuguesa NP ISO1996:2011.
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.34;
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.33.
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.33.
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Quadro IV.33 – Níveis sonoros máximos admissíveis (Decreto-Lei n.º 9/2007, de 17 de Janeiro)

Indicador de
Ruído3
Lden
Ln

Zonas Mistas
65
55

Níveis Sonoros Máximos
Zonas Sensíveis
Zona Não Classificadas
55
63
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).
O RGR define 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;
3

(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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c)
d)
e)
f)
g)

Utilização de máquinas e equipamentos;
Infra-estruturas de transporte, veículos e tráfego;
Espectáculos, diversões, manifestações desportivas, feiras e mercados;
Sinalização sonora;
Execução de obras de construção civil.

No Anexo VIII do Volume de Anexos encontram-se detalhados os conceitos e formulações
aplicáveis ao domínio em apreço.
8.4.3

Caracterização do local do projecto e área envolvente
O Projecto Smooth da Portucel Soporcel Tissue (PST) irá localizar-se na freguesia de
Cacia, concelho de Aveiro.
O projecto compreende a instalação de uma unidade de produção de papel tissue,
incluindo armazém de fardos de pasta, duas máquinas de papel (MP1 e MP2), armazém
de bobinas, unidade de transformação e armazém de produto final e expedição, sendo
que o local possui as seguintes confrontações:
•

A Norte:
−
−

•

A Este:
−
−
−
−

•

Fábrica de Cacia (contígua);
Rio Vouga, a cerca de 360 m;
Zona Agrícola e Florestal, a cerca de 550 m;
Auto-estrada A25, a cerca de 1,5 km.

A Sul:
−
−

•

Fábrica de Cacia (contígua) da Celcacia;
Linhas ferroviárias (Linha do Norte, a cerca de 150 m).

Zona com uso habitacional e agrícola (contígua);
Estrada EN109, no troço situado entre os nós de ligação à A25 de Aveiro Norte
(Esgueira) e Angeja/Zona Industrial/Salreu (contígua);

A Oeste:
−

Zonas habitacionais, com manchas agrícolas e florestais intercaladas (contíguas).

Na Figura IV.32 mostra-se o enquadramento espacial do local de implantação da
unidade industrial.
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Figura IV.32 – Enquadramento da área de implantação do projecto e sua envolvente

Fonte: Imagem extraída de Google Earth

8.4.4

Fontes de ruído associadas ao ruído residual
Na envolvente do local de instalação da unidade industrial, alvo do presente estudo,
estão associadas ao ruído residual, isto é, ao ruído proveniente de fontes externas à nova
unidade, as emissões sonoras da Celcacia, o tráfego rodoviário das vias existentes, com
especial destaque para a Estrada Nacional 109 e a Auto-estrada A25, o tráfego
ferroviário da Linha do Norte, bem como as emissões sonoras associadas às actividades
agrícolas e florestais envolventes. Verifica-se ainda, a Sul do projecto, a presença de
uma indústria metalomecânica (Tavares & Tavares).
Registam-se ainda pequenas unidades industriais e de serviços, enquadradas no interior
das áreas habitacionais, nomeadamente oficinas mecânicas e revendedores automóveis.
A contribuição sonora mais relevante na envolvente do projecto, com maior
contribuição no ruído residual, é a Celcacia, fonte dominante junto dos pontos P2 a P4
(ver Figura IV.33).
Relativamente ao ponto P1, a fonte de ruído residual dominante é o tráfego rodoviário
associado à EN109.
A tipologia de uso do solo na envolvente do local do Projecto Smooth e fontes de ruído
residual associadas, está representada na Figura IV.33 e nas Fotos IV.1 a IV.6.
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Figura IV.33 – Localização dos usos e fontes de ruído residual em relação ao local de
implementação do novo projecto

Fonte: Imagem extraída de Google Earth

Foto IV.1 – Uso Industrial – Celcacia

Foto IV.3 – Uso habitacional

Foto IV.2 – Fontes rodoviárias – EN109

Foto IV.4 – Uso Agroflorestal
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Foto IV.5 – Usos misto – Habitacional e
agrícola

8.4.5

Foto IV.6 – Uso industrial – Metalomecânica

Receptores sensíveis
Nas imediações do local de implantação da futura unidade industrial foram seleccionados
4 receptores sensíveis (ver Quadro IV.34) para efeitos da respectiva caracterização.
Estes pontos têm por base o considerado no relatório de ensaio acústico,
ref.ª AR10.2437/15-NP, desenvolvido em Julho de 2015 pelo laboratório da Eco14, o
qual caracteriza o ruído actual existente no local, assumido como ruído residual para
efeitos do Projecto Smooth (ver Anexo VIII do Volume de Anexos).
Nas Fotos IV.7 a IV.10 foram registados os momentos das medições nos 4 receptores
sensíveis.
Quadro IV.34 – Receptores sensíveis existentes nas imediações do Projecto Smooth
Receptor Sensível

P1

Caracterização
Tipologia
Descrição da envolvente
Habitação unifamiliar
geminada

P2

Habitação unifamiliar

P3

Habitação unifamiliar
geminada

P4

Habitação unifamiliar
geminada

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Zona habitacional.
Usos industriais;
Rodovias
Zona habitacional;
Usos industriais;
Usos agrícolas
Zona habitacional;
Usos industriais;
Usos agrícolas
Zona habitacional;
Usos industriais;
Usos agrícolas

Posição Geográfica
40° 40.850'N
8° 35.301'W
40° 40.956'N
8° 35.428'W
40° 41.090'N
8° 35.631'W
40° 41.074'N
8° 35.700'W
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Foto IV.7 – Receptor P1

Foto IV.8 – Receptor P2

Foto IV.9 – Receptor P3

Foto IV.10 – Receptor P4

Figura IV.34 – Localização dos receptores sensíveis avaliados

P3
P4

P2

P1

Fonte: Imagem extraída de Google Earth
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8.4.6

Zonamento acústico
O PDM de Aveiro encontra-se em revisão, não tendo sido ainda publicado o zonamento
acústico do concelho.
Nestas circunstâncias, aplica-se aos receptores sensíveis localizados na envolvente do
projecto o articulado do parágrafo 3º do artigo 11º do Decreto-Lei n.º 9/2007, ou seja, os
valores limite de exposição a respeitar são Lden igual ou inferior a 63 dB(A) e Ln igual
ou inferior a 53 dB(A).

8.4.7

Caracterização do ambiente sonoro – Situação de referência

8.4.7.1 Procedimento
O ambiente acústico que se verifica actualmente nas zonas com interesse para o
presente estudo (zonas com ocupação humana situadas na proximidade do projecto) foi
caracterizado através de medições dos níveis sonoros.
As medições acústicas foram efectuadas pela Eco14-LABAV, entidade devidamente
acreditada no âmbito do Sistema Português da Qualidade, com o certificado de
acreditação (L0366). O respectivo relatório de ensaio encontra-se no Anexo VIII do
Volume de Anexos.
Este relatório, com referência AR10.2437/15-NP, apresenta assim o ruído existente
junto aos receptores avaliados, previamente à instalação do Projecto Smooth, pelo que
os valores constantes no relatório representam o ruído residual existente.
8.4.7.2 Resultados obtidos
Os valores de ruído residual existente na envolvente da instalação, obtidos por medição,
são apresentados no Quadro IV.35.
Quadro IV.35 – Níveis sonoros de situação de referência – Ruído Residual
Indicadores

LRuído residual
Valor Limite Aplicável
Critério de Exposição

Diurno
Entardecer
Nocturno
DEN
Lden
Ln

P1
52
52
51
58
63
53

Receptores sensíveis
P2
P3
56
61
55
53
52
52
59
61
63
63
53
53

P4
60
53
52
61
63
53

Com base nas medições do ruído, realizadas em Julho de 2015, verifica-se que os
valores obtidos de ruído residual se encontram conformes com os respectivos limites
legais de exposição, definidos para zonas não classificadas.
De referir, no entanto, que os valores obtidos para o indicador Ln se situam bastante
próximos dos respectivos valores limite (entre 1 e 2 dB(A) abaixo do limite).
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8.4.8

Evolução da situação de referência sem projeto
No caso da ausência de projecto, não ocorrerá a produção de ruído associado à
construção e exploração do Projecto Smooth, sendo expectável a manutenção das
condições actuais de nível sonoro.
Efectivamente, não se perspectivam, no futuro, alterações significativas às fontes locais
e aos usos do solo envolventes, pelo que é expectável a manutenção dos níveis sonoros
associados ao ruído residual.

8.4.9

Síntese
Considerando os resultados obtidos, a partir da caracterização acústica, junto dos
receptores sensíveis existentes nas imediações do local onde será implementado o
projecto, verifica-se que o ambiente sonoro não se encontra perturbado, dado que em
todos os receptores são cumpridos os limites legais referentes ao critério de exposição
para os indicadores de Ruído Nocturno (Ln) e de Ruído Diurno-Entardecer-Noturno
(Lden), aplicáveis.

9.

ECOLOGIA

9.1

Metodologia
Para a presente caracterização define-se como área de estudo, a correspondente à
implantação do Projecto e à sua envolvente imediata, onde potenciais impactes seriam
mais significativos. Não obstante e atendendo à elevada riqueza ecológica da região de
inserção do projecto, procurou-se igualmente inferir acerca de potenciais interacções da
área de projecto com as áreas classificadas situadas na envolvente.
A área de estudo, na envolvente mais próxima ao projecto, apresenta-se sujeita a forte
pressão antrópica, pela presença industrial da Fábrica da Celcacia, pela presença
humana com inúmeras estradas e núcleos populacionais, mas também pela presença de
duas vias rodoviárias de elevado tráfego - a EN109 e a A25, assim como da Linha do
Norte da REFER.
O local de inserção do projecto situa-se junto às instalações da Celcacia, em laboração
permanente, sendo actualmente utilizado como parque de madeiras e de estacionamento
de viaturas e máquinas.
A uma escala mais alargada, a área de estudo, apesar de ser reveladora de forte presença
humana, cujas práticas agrícolas ao longo do tempo moldaram a paisagem, possui um
elevado interesse ecológico e conservacionista, devido ao mosaico de habitats presente.
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 prospecção sistemática da área de estudo, nos dias 1 a 3 de
Julho de 2015.
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No presente estudo, mais do que uma determinação quantitativa, pretende-se avaliar
qualitativamente a comunidade florística e faunística local, com especial enfoque nas
espécies com interesse conservacionista e/ou científico. A recolha, análise e cruzamento
de informação, através de posterior avaliação, permitiram determinar o valor e
relevância da área de estudo para a conservação da natureza.
Atendendo às premissas do presente projecto e à existência de diversa informação
bibliográfica de referência sobre a região, com especial enfoque nas diversas áreas
classificadas, a nível florístico não se objectivou a execução de um levantamento
exaustivo, 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 biótopos.
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
para o direito interno da Directiva 92/43/CEE, Directiva Habitats);
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, para além da compilação bibliográfica a
partir de diversas fontes, foram efectuados transeptos que interceptaram os diferentes
biótopos e fitocenoses identificados, 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, ainda que tenham sido efectuadas diversas observações no
decorrer dos trabalhos de campo, a caracterização da comunidade baseou-se sobretudo na
compilação de dados do GOA - Grupo Ornitológico de Aveiro (Neto, J. 2015), uma vez que
este reúne informação de vários anos de censos, contagens, observações pontuais e de
estações de anilhagem, o que permite não só a listagem exaustiva das espécies presentes,
como complementarmente a sua abundância.
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Para detecção de répteis e anfíbios foram prospectados os potenciais locais de abrigo
(rochas, troncos e tufos de vegetação), charcas e linhas de água 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 existentes e à
ausência de abrigos referenciados para a área de influência directa, ou de interacção
com este grupo decorrente da execução do projecto, não se considerou relevante a
execução de uma amostragem específica.
Atendendo a que a implantação do projecto apenas pressupõe a execução de intervenções
sobre uma linha de água de cariz temporário, que como tal não apresenta condições para a
existência de ictiofauna, não se considerou a amostragem activa deste grupo.
Simultaneamente, considera-se que eventuais impactes sobre o Rio Vouga, seriam
decorrentes da perda de qualidade da água, situação que se enquadra em descritor
específico. Não obstante, serão tecidas algumas considerações no presente descritor.
Com o levantamento das espécies faunísticas, mais do que determinar índices de
abundância, pretendeu-se:
•

•

•

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.

As espécies inventariadas foram classificadas segundo o estatuto de conservação
constante do Livro Vermelho dos Vertebrados de Portugal (Cabral et al, 2006 2ª 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 determinada espécie.
9.2

Interacção com Áreas Sensíveis
O local de implantação do projecto e sua envolvente directa, tal como referido,
consistem numa área sujeita a uma elevada pressão antrópica, fruto da ocupação
industrial, habitacional, rodoviária e ferroviária, o que, para além de ser por si só
gerador de forte pressão, condiciona ainda a que exista associada à perda e
fragmentação de habitat, consideradas como a maior causa de perda de biodiversidade.
Não obstante, existem na envolvente da área de estudo diversas áreas classificadas de
elevado interesse conservacionista, nomeadamente no âmbito da Rede Nacional de
Áreas Protegidas, da Rede Natura 2000 e da Convenção RAMSAR.
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Na Figura IV.35 representa-se a localização do projecto em apreço, face às áreas
classificadas/sensíveis mais próximas.
Tal como se pode observar na Figura IV.35, a Fábrica da Celcacia, junto da qual será
implementado o Projecto Smooth, encontra-se adjacente à Zona de Protecção Especial
Ria de Aveiro (PTZPE0004), que se sobrepõe com a Important Bird Area Ria de Aveiro
- IBA PT007 (Birdlife International/SPEA).
A cerca de 11 km a Oeste situa-se a Reserva Natural das Dunas de São Jacinto, que
partilha com a área de estudo, sobretudo a zona do Baixo Vouga Lagunar, o facto de ser
um importante local de invernada de aves aquáticas.
A cerca de 10 km a Este encontra-se o Sítio de Importância Comunitária Rio Vouga (SIC
PTCON0026). Numa perspectiva regional existem ainda dois outros Sítios, nomeadamente
a 18 km a Sudoeste, o SIC Dunas de Mira, Gândara e Gafanhas (PTCON0055) e a cerca de
30 km a Nordeste o SIC Serras da Freita e Arada (PTCON0047).
Figura IV.35 – Enquadramento da área de implantação do projecto relativamente a áreas
sensíveis/classificadas
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Por último, importa ainda referir o Sítio RAMSAR - Pateira de Fermentelos e Vale dos
Rios Águeda e Cértima (3PT029), localizado a cerca de 11 km a Sudeste.
Pelo exposto, não obstante a forte presença habitacional, industrial, portuária e rodoferroviária, numa perspectiva regional Aveiro possui uma elevada biodiversidade,
sobretudo a associada aos habitats aquáticos e respectivas zonas de transição, quer entre
águas salgadas/salobras/doces, quer entre os biótipos aquático e terrestre.
O local de implantação do projecto localiza-se na margem esquerda do Rio Vouga,
estando assim adjacente a um importante corredor ecológico entre as referidas áreas
naturais classificadas. No entanto, atendendo a que o projecto em apreço não contempla
intervenções sobre o Rio Vouga, não se considera que exista perturbação de vulto sobre
este decorrente da implantação do projecto.
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
ameno.
Do ponto de vista biogeográfico, ainda que a área de estudo esteja numa zona de
transição, muito próxima do Sector Divisório Português, sendo portanto difícil definir
com exactidão os seus limites, considera-se que a mesma seja classificada 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 como referido, difíceis de estabelecer, situa-se na
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.
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.
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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. Na região em estudo, observam-se inúmeros
pólos industriais, rodovias e ferrovias de elevado tráfego, assim como diversos núcleos
populacionais.
Não obstante, devido às massas de água existentes, que condicionam a ocupação
humana, estas fontes de perturbação localizam-se sobretudo a Oeste e Sudoeste do local
de implantação do projecto, no sentido de Aveiro, enquanto a restante área, desde a Ria
de Aveiro a Norte, os caniçais de Salreu e Canelas, assim como a área de “Bocage” que
se estende dos referidos caniçais, de Este a Sul, na área do Baixo Vouga Lagunar, esta
área de elevada biodiversidade, é das mais importantes zonas húmidas de Portugal.
Analisando a Figura IV.36 e tal como anteriormente referido, verifica-se que a área de
estudo se encontra muito artificializada, sobretudo na margem esquerda do Rio Vouga.
Figura IV.36 – Distribuição dos biótopos dominantes na área de estudo, face às áreas
artificializadas
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Por uma questão de simplificação denominou-se a totalidade do mosaico existente como
área de “Bocage”, no entanto o seu estado de conservação é muito díspar, a Oeste e a
Este do Rio Vouga. Para Poente, devido à crescente ocupação urbana, o mesmo
encontra-se muito fragmentado e a perder as características que o caracterizam e que se
descrevem seguidamente, convertendo-se em parcelas muradas e portanto isoladas, de
cultivo ou inclusivamente de cariz ruderal.
O biótopo de “Bocage”, o mais marcante do Baixo Vouga Lagunar, corresponde a um
habitat semi-natural, fruto da conversão de áreas alagadas em áreas agrícolas, raro em
Portugal, que, para além do mosaico reticulado de elevado valor paisagista, possui
associada uma elevada biodiversidade (Neto, J. 1998). De uma forma geral, este biótopo
consiste num mosaico de pequenos terrenos agrícolas, rodeados por sebes vivas e linhas
de água.

Foto IV.11 – Biótopo “Bocage”

Pela análise da Figura IV.36 verifica-se que, devido à separação dos terrenos por sebes
vivas, e pela manutenção de caminhos de acesso em terra, estreitos e ladeados de
vegetação, se pode considerar que a área não se encontra fragmentada, existindo a Sul
do local de projecto e a Este do Rio Vouga, áreas com quilómetros de extensão.
A vegetação arbórea é neste biótopo dominada por Carvalho-alvarinho (Quercus robur),
assim como salgueiros (Salix spp.), com particular incidência em Salix atrocinerea,
Amieiro (Alnus glutinosa). Em menor número, mas também frequentes, surgem o
Choupo-preto (Populus nigra) e o Freixo (Fraxinus angustifolia).
O subcoberto destas sebes ou bosquetes é quase exclusivamente dominado ao nível do
estrato arbustivo por Salix spp., Silva (Rubus ulmifolius) e Hera (Hedera helix), mas
também por espécies de cariz mediterrânico, como o Loureiro (Laurus nobilis) ou a
Salsaparrilha (Smilax aspera). Nas áreas menos húmidas surge igualmente o Tojo (Ulex
europaeus).
Os campos encontram-se cultivados com milho e hortícolas diversas, ou apresentam-se
sob a forma de pasto, com estrato herbáceo bem desenvolvido, fruto da elevada
disponibilidade hídrica, mesmo durante os meses de Verão. Aliás, nas áreas mais
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alagadiças, é vulgar surgirem campos com Junco (Juncus effusus), que é usado como
cama para o gado e posteriormente utilizado como fertilizante.
Pontualmente surgem também alguns exemplares de Pinheiro-bravo (Pinus pinaster) e
mais raramente Eucalipto (Eucalyptus globulus), assim como algumas acácias,
sobretudo Acacia dealbata e Robinia pseudoacacia. São mantidos alguns bosquetes
dominados por estas espécies, onde pontua também Q. robur, provavelmente para uso
como lenha, num biótopo aqui denominado como Floresta Mista.
As linhas de água apresentam galerias ripícolas bem desenvolvidas e contínuas,
compostas pelas espécies arbóreas típicas de galeria anteriormente descritas. Nas áreas
de escoamento lêntico, formam-se inúmeras lagoas, com abundante Tabua (Typha
latifolia) e algum J. effusus.
Destaque para a presença nestes locais de duas espécies exóticas de cariz infestante:
Jacinto-de-água (Eichhornia crassipes) e Erva-pinheirinha (Myriophyllum aquaticum).
Surgem igualmente alguns aglomerados de outra espécie infestante, a Cana (Arundo
donax), e pontualmente Erva-das-pampas (Cortaderia selloana).

Foto IV.12 – Biótopo Ripícola/Lagunar

Ainda que não esteja representado na carta de biótopos, por não comunicar directamente
com a área de projecto, importa ainda referir a área de sapal/arrozais localizados a
Nordeste, na zona de Salreu e Canelas, uma vez que é um biótopo, que, para além de
possuir interacções ecológicas com o “Bocage”, representa um habitat para espécies de
elevado interesse conservacionista.
Assim, de Sul para Norte, adjacente ao “Bocage”, surgem alguns arrozais alimentados
por inúmeras linhas de água vegetadas, seguidos por uma extensa área de sapal subhalófito, dominado por Caniço (Phragmites australis) e algum Junco, aqui com domínio
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da espécie Juncus marítimos em detrimento de J. effusus. Neste local existem apenas
esparsos exemplares arbustivos de Salix sp. e Tamargueira (Tamarix africana).
Esta área de sapal efectua o tampão entre os sistemas de cariz dulçaquícola e a Ria de
Aveiro propriamente dita, caracterizada pelas inúmeras ilhas com vegetação halófita e
praias de vaza.

Foto IV.13 – Biótopo Sapal dominado por caniçal

Na envolvente directa da área de implantação do projecto, no sentido Oeste, o “Bocage”
tem sofrido degradação ao longo do tempo, fruto da expansão urbana, sendo assim
substituído por urbanizações e campos agrícolas convencionais, murados e com
pequenas culturas de hortícolas, vinha ou milho.

Foto IV.14 – Campos agrícolas a Oeste da Portucel Cacia,
resultantes da degradação do “Bocage”
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Relativamente aos locais de implantação directa do projecto, adjacentes às instalações
industriais da Celcacia e à EN109, verifica-se que os mesmos se encontram totalmente
artificializados, com o solo bastante compactado, ainda que não impermeabilizado, fruto
da sua utilização como parque de madeiras e de estacionamento de viaturas e máquinas.
Por conseguinte, a sua vegetação é residual e limitada a manchas pontuais de vegetação
herbácea ruderal e a algumas Oliveiras (Olea europaea) isoladas.

Foto IV.15 – Área directa de implantação do projecto

A área de implantação do projecto é ainda atravessada por uma linha de água, quase
integralmente canalizada e subterrânea. Esta linha de água, fruto da alteração e
ocupação do solo a montante, encontra-se na actualidade sem caudal, portanto limitada
a uma linha de drenagem aquando de eventos significativos de precipitação. Na
extremidade Noroeste da área de implantação do projecto, associado à linha de água,
existe um pequeno brejo integralmente colmatado por Silva (R. ulmifolius), Cana
(Arundo donax) e Tabua (Typha latifolia), sem água corrente, que não só não apresenta
valor ecológico, como poderá inclusivamente ser prejudicial a nível de saúde pública,
fruto da proximidade a habitações.
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Foto IV.16 – Aspecto da linha de água existente na área de projecto, estagnada a Nordeste e
totalmente seca e com leito sem definição a Este

Pelo anteriormente exposto, a área directa de implantação do projecto não apresenta
qualquer interesse ecológico, numa perspectiva florística, ou como habitat para fauna,
não tendo sido detectada nenhuma espécie RELAPE ou habitat prioritário.
Relativamente à sua envolvente, da análise das fitocenoses presentes e da descrição
efectuada, constata-se que a área de estudo, com excepção das zonas a Poente, apresenta
elevado interesse ecológico e conservacionista, incluindo inúmeros habitats classificados e
prioritários, associados às áreas naturais classificadas. Destaque para a área de “Bocage”,
pela singularidade que apresenta em Portugal e pela rica comunidade de fauna que suporta,
como se verá seguidamente.
A nível fitossanitário, a comunidade florística da área de estudo apresenta-se em bom
estado, sem perturbação aparente, sendo de destacar apenas a existência de algumas
espécies exóticas, sendo as situações mais preocupantes as associadas à vegetação aquática,
onde se constatou que todas as linhas de água apresentam abundante Jacinto-de-água
(Eichhornia crassipes) e Erva-pinheirinha (Myriophyllum aquaticum).
9.4

Fauna

9.4.1

Elenco faunístico
A análise anteriormente efectuada para os biótopos, presentes na área de estudo,
permitiu confirmar que a área de implantação directa do projecto se encontra totalmente
artificializada e, por conseguinte, sem valor ecológico. Não obstante, importa referir a
presença de duas espécies integrantes do Anexo I da Directiva Aves/Habitats, o
Milhafre-negro (Milvus migrans), do qual foram observados vários indivíduos em caça
sobre o parque de madeiras, e a Cegonha-branca (Ciconia ciconia), que ali possui vários
casais nidificantes.
Tal facto, ainda que relativamente invulgar, deve-se à impressionante densidade
populacional destas duas espécies no Baixo Vouga. O Milhafre-negro tem aqui (à
semelhança do Baixo Mondego) uma importante colónia nidificante.
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Por seu turno, a colónia de Cegonha, das quais inúmeras aves residentes, é tão elevada
que existem ninhos em praticamente todas as possíveis estruturas da região envolvente,
como sejam árvores de porte com ramos expostos, postes, pórticos de auto-estrada, etc.

Foto IV.17 – Ninhos de Cegonha na área de implantação do projecto e na Celcacia

Tal como referido anteriormente, a área de implantação do projecto não apresenta
relevância ecológica ou conservacionista. No entanto, a região envolvente,
nomeadamente o Baixo Vouga Lagunar, apresenta-se como uma das zonas húmidas
mais relevantes de Portugal, pelo que se efectuará uma análise acerca da sua
comunidade de vertebrados terrestres.
No âmbito do presente estudo e como anteriormente referido, não estão previstas
intervenções sobre o Rio Vouga, pelo que não se considera ocorrer potencial afectação
da comunidade aquática, que não seja derivada de eventuais alterações à qualidade da
água, situação que no entanto será avaliada em descritor específico.

Foto IV.18 – Dique associado à captação de água da Portucel Cacia
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Não obstante, importa referir que, na área de influência do projecto, o Vouga
corresponde a uma área de transição entre águas salgadas e dulçaquícolas, com cunha
salina fortemente influenciada pelas marés. Devido à protecção dos campos agrícolas e
dos arrozais, existem inúmeros diques na zona, que procuram impedir a entrada de
águas salgadas da Ria de Aveiro.
Aquando da visita de campo, verificou-se a existência de um dique em aterro, associado
à captação de água da Celcacia, presentemente aberto. Estruturas como esta não deverão
interromper o caudal ecológico, impedindo as migrações de peixe para as zonas de
montante do Vouga, nomeadamente no Sítio de Importância Comunitária.
Como exemplo destas espécies migradoras, ocorrentes no SIC Rio Vouga, tem-se o
Sável (Alosa alosa) e a Savelha (Alosa fallax). Por seu turno, no Baixo Vouga Lagunar,
encontram-se outras espécies com valor conservacionista, e/ou comercial, como a
Enguia (Anguilla anguilla), o Robalo (Dicentrarchus labrax) e a Solha-legítima
(Pleuronectes platessa).
Nas áreas dulçaquícolas e de acordo com pescadores desportivos locais, existem várias
espécies exóticas que têm causado a depleção das autóctones, nomeadamente o Achigã
(Micropterus salmoides) e a Perca-sol (Lepomis gibbosus). Simultaneamente, o Lagostimvermelho-do-Louisiana (Procambarus clarkii) é localmente considerado como uma praga.
Do elenco faunístico de vertebrados terrestres listado (ver Anexo I), são integrantes as
espécies detectadas no decorrer dos trabalhos de campo 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.
Relativamente à avifauna e tal como anteriormente referido, dada a existência de
inúmeros dados provenientes do Grupo Ornitológico de Aveiro, apresenta-se a listagem
exaustiva de espécies, com dados de ocorrência, que permitem cabalmente percepcionar
a sua abundância (muito raro, raro, pouco comum, comum e muito comum).
Relativamente aos quirópteros, não se encontram referenciados abrigos nas imediações do
local do projecto. Não obstante, e atendendo à sua relevância conservacionista, elencaramse na listagem de fauna as 7 espécies (integrantes de 2 famílias) de quirópteros
referenciadas para a região, de acordo com os últimos dados disponíveis (Rainho, A. 2013).
Destas, apenas a espécie Myotis myotis apresenta um estatuto de conservação desfavorável,
nomeadamente VU - Vulnerável.
Ao nível dos mamíferos terrestres não-voadores, considerou-se a potencial ocorrência para
a área em estudo de 27 espécies, integrantes de 13 famílias. Destas, detectaram-se 7, dos
quais 3 micromamíferos, nomeadamente a Rata-de-água (Arvicola sapidus), o Musaranhode-dentes-brancos-pequeno (Crocidura suaveolens) e a Toupeira (Talpa occidentalis),
endemismo ibérico. Detectou-se o Coelho-bravo (Oryctolagus cuniculus), espécie
cinegética, que apresenta estatuto de conservação desfavorável – NT – Quase Ameaçado, o
Ouriço-cacheiro (Erinaceus europaeus), assim como a Lontra (Lutra lutra), espécie
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integrante dos Anexos B-II e B-IV da Directiva Habitats e o Toirão (Mustela putorius),
espécie integrante do Anexo B-V da referida directiva e cujo estatuto de conservação é DD
- Informação Insuficiente. Considerou-se ainda ser muito provável a ocorrência de outras
9 espécies.

Foto IV.19 – Cadáver de Toirão (Mustela putorius) e dejecto de Lontra (Lutra lutra)

Relativamente à herpetofauna, considerou-se a ocorrência de 13 espécies de anfíbios
(integrantes de 7 famílias), dos quais 2 endemismos ibéricos (Discoglossus galganoi e
Triturus boscai) e de 9 espécies de répteis (integrantes de 3 famílias), dos quais
2 endemismos ibéricos (Lacerta schreiberi e Podarcis carbonelli).
Os trabalhos de campo permitiram confirmar, relativamente aos anfíbios, a presença de
3 espécies de anuros, a Rela (Hyla arborea), a Rã-de-focinho-pontiagudo (Discoglossus
galganoi) e a Rã-verde (Pelophylax perezi), e de 2 urodelos, a Salamandra-de-pintasamarelas (Salamandra salamandra) e o Tritão-marmoreado (Triturus marmoratus).
No tocante aos répteis, foram detectados um colubrídeo, a Cobra-de-água-viperina
(Natrix maura) e três lacertídeos: a Lagartixa-Ibérica morfotipo 2 (Podarcis hispanica),
o endemismo ibérico Lagartixa-de-Carbonell (Podarcis carbonelli) e o Sardão (Lacerta
lepida).
Das espécies anteriormente referidas, duas apresentam estatuto desfavorável,
nomeadamente a Lagartixa-de-Carbonell (Podarcis carbonelli) com estatuto VU Vulnerável, e a Rã-de-focinho-pontiagudo (Discoglossus galganoi), cujo estatuto é NT Quase Ameaçado.
Relativamente ao grupo da avifauna, encontra-se confirmada a ocorrência de 206 espécies
integrantes de 55 famílias, das quais 74 apresentam estatuto de conservação desfavorável e
46 integram o Anexo A-I da Directiva Aves/Habitats - espécies de aves de interesse
comunitário cuja conservação requer a designação de zonas de protecção especial.
Os números referidos são impressionantes e atestam bem a importância conservacionista do
Baixo Vouga para a conservação da biodiversidade. No decorrer das visitas de terreno,
foram observadas inúmeras aves das anteriormente referidas, como a Cegonha (C. ciconia)
e o Milhafre-preto (Milvus migrans) que aqui têm abundantes colónias de reprodução,
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importando ainda destacar a Vulnerável (VU) Águia-sapeira (Circus aeruginosus), o Quase
Ameaçado (NT) Peneireiro-cinzento (Elanus caeruleus), dos quais foram avistados
5 indivíduos (2 juvenis), inúmeros Guarda-rios (Alcedo atthis) entre muitas outras espécies.
De destacar a Garça-vermelha, tendo sido igualmente observados inúmeros indivíduos
no decorrer dos trabalhos de campo, por possuir um estatuto de conservação muito
desfavorável, nomeadamente EN - Em Perigo, estatuto esse que piorou relativamente ao
anterior Livro Vermelho (1990), onde se encontrava classificada como VU.
O Baixo Vouga Lagunar e a Ria de Aveiro albergarão uma, senão mesmo a maior, das
colónias de reprodução de Garça-vermelha, representando assim um local de considerável
importância a nível nacional e internacional.
Também ao nível dos passeriformes e limícolas, a área de estudo apresenta profunda
relevância, por ser possivelmente o mais importante local de nidificação da Península
Ibérica da Escrevedeira-dos-caniços (Emberiza schoeniclus), como à partida revelará o
1º Censo Ibérico (ainda não publicado) da espécie, efectuado na Primavera de 2015. É
igualmente um dos únicos locais portugueses de invernada da Felosa-aquática
(Acrocephalus paludicola), espécie classificada como EN - Em Perigo.
Assim, percebe-se que, para além da importância como habitat de reprodução, toda a
zona da Ria de Aveiro e Baixo Vouga Lagunar, representam ainda um local de
invernada muito importante, onde largas dezenas de milhares de limícolas e patos
encontram abrigo. O mesmo raciocino é aplicável aos visitantes durante migrações.
Pelo anteriormente exposto, ainda que a área de implantação do projecto não apresente
qualquer relevância conservacionista, a área envolvente, correspondente ao Baixo
Vouga Lagunar e à Ria de Aveiro, representa uma das mais importantes zonas húmidas
do país, com elevado interesse ecológico e conservacionista.
9.5

Interesse Cinegético
Através da Portaria 879/2010, de 9 de Setembro, foi renovada por um período de seis anos a
transferência de gestão da zona de caça municipal de Estarreja, constituída por terrenos
cinegéticos, sitos nas freguesias de Avanca, Pardilhó, Beduíno, Vieiros, Canelas, Salreu e
Fermelã, município de Estarreja (processo n.º 3689-AFN), para a Associação de Caçadores
e Pescadores de Avanca.
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 ferroviárias, indústrias e habitações).
No entanto uma boa parte do Baixo Vouga Lagunar e da Ria de Aveiro, analisados
anteriormente, são considerados locais cinegéticos, o que não obstante o interesse
económico da actividade, choca com a elevada relevância conservacionista da área. A
excepção ocorre numa Área de Condicionamento Total em Salreu, tal como definido no
instrumento legal supracitado.
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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, nomeadamente a sua proximidade à Celcacia e à
EN109, assim como à sua presente utilização como parque de madeiras e de
estacionamento, não é expectável que ocorra qualquer tipo de evolução ecológica da
área, num cenário de não execução do Projecto Smooth.

9.7

Síntese
A área de implantação do projecto localiza-se junto ao perímetro industrial da Celcacia,
numa área totalmente artificializada, que apesar de não se encontrar impermeabilizada,
apresenta o solo muito compactado, fruto da sua utilização como parque de madeiras e
estacionamento de viaturas e máquinas.
A sua envolvente directa corresponde a vias de elevado tráfego rodoviário e ferroviário,
assim como a áreas urbanas, pelo que não apresenta qualquer relevância numa
perspectiva ecológica.
Numa perspectiva regional, existem inúmeras áreas naturais classificadas no âmbito da
Rede Natura 2000, da Rede Nacional de Áreas Protegidas e da Convenção RAMSAR,
uma vez que o complexo formado pela Ria de Aveiro, pelo Baixo Vouga Lagunar e pelo
Rio Vouga, assim como dos seus tributários, representa uma das mais importantes zonas
húmidas de Portugal Continental, que englobam inúmeras espécies de fauna, flora e
habitats protegidos e de elevado interesse científico e conservacionista.
A área do Baixo Vouga Lagunar apresenta um biótopo de elevada riqueza - a área de
“Bocage”, composto por pequenos campos agrícolas/pastos, separados por sebes vivas e
valas de água, o que, para além do seu inegável valor paisagístico, representa um local
de elevada biodiversidade, pois fornece por si só local de abrigo, alimentação e
reprodução a inúmeras espécies de vertebrados com distintas exigências ecológicas.
O local de inserção do projecto encontra-se, como referido, junto à Fábrica da Celcacia,
situada na margem esquerda do Rio Vouga, que funciona aqui como o principal
corredor ecológico entre algumas das áreas referidas anteriormente.
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10.

PAISAGEM

10.1

Âmbito
O presente capítulo têm por objectivo o conhecimento da realidade paisagística
potencialmente afectada pelo Projecto, efectuando-se, para o efeito, a caracterização da
unidade de 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, em particular, do local de implantação do
projecto.

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.
A abordagem metodológica procurou desenvolver uma sistematização de tarefas
adequada aos objectivos específicos do estudo. A preocupação fundamental que
presidiu à construção do modelo metodológico reporta-se, no essencial, à convicção de
ser vantajoso utilizar um conjunto restrito de critérios, suficientemente caracterizados e
tão objectivos quanto possível dentro de uma avaliação do tipo qualitativo.
A sequência metodológica aplicada, à situação de referência, pode ser esquematizada
nas etapas descritas a seguir.
•

•

•

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 de 2008 e descritores do estudo:
ocupação do solo, ecologia, geologia, património natural e cultural), elaboraram-se
cartas de diagnóstico, que constituem bases essenciais ao desenvolvimento de todo
o trabalho.
Assim, foi efectuado:
a) o estudo fisiográfico do terreno, com destaque para as cartas de hipsometria,
declives e uso do solo;
b) a definição de zonas homogéneas de paisagem. As zonas homogéneas são as áreas
de território que encerram características visuais e paisagísticas semelhantes.
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•

Avaliação da Paisagem. Classificação qualitativa do carácter e expressão da
qualidade e capacidade de absorção visual da paisagem. 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.
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 em torno das soluções propostas (“buffer” de 4 km, representado na cartografia
temática, à escala 1:25000 apresentada no Anexo X do Volume de Anexos). As visitas
efectuadas ao local permitiram concluir que distâncias superiores a 4 000 m resultam numa
redução da capacidade de percepção de objectos/estruturas pela vista humana. Este “buffer”
abrange os municípios de Aveiro e Albergaria-a-Velha. A unidade industrial da Portucel
Soporcel Tissue (PST) irá localizar-se na Zona Industrial de Cacia, freguesia de Cacia no
concelho de Aveiro.
10.3

Enquadramento da Área de Estudo
A área de estudo localiza-se junto do rio Vouga e da Ria de Aveiro, que caracterizam a
paisagem húmida, plana e aberta, com significativas zonas agrícolas intensamente
compartimentadas. Estas zonas, com maior expressão, na margem direita do rio Vouga,
apresentam solos muito férteis que, associados à abundância de água e à amenidade
climática, permitem o desenvolvimento de sistemas agrícolas intensivos, que se
apresentam em pequenas parcelas fortemente compartimentadas. Este carácter está em
profunda mudança devido a múltiplas dificuldades, (poluição e aumento da salinidade
da água, estrutura fundiária, redução dos activos na agricultura), resultando na redução
da produção agrícola e aumento das pastagens permanentes, dos incultos (sapais,
juncais e caniçais) e matos.
É de salientar, ainda, uma forte presença de grandes zonas Industriais (Cacia e
Tabueira), a ocupação urbana caracteriza-se por um povoamento linear ao longo das
estradas e, no tardoz das habitações, desenvolvem-se pequenas parcelas agrícolas usadas
na agricultura de subsistência.
A área de implantação da fábrica totaliza cerca de 14,7 ha, e localiza-se na zona
Nascente da freguesia de Cacia, concelho de Aveiro (ZIC – Zona Industrial de Cacia),
sendo limitada a Nascente pela via de acesso particular da unidade industrial da
Celcacia, a Sul pela antiga estrada nacional EN109 (agora designada de rua 31 de
Janeiro), a Poente por terrenos agrícolas e área urbana de Cacia.
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10.3.1

A Paisagem na região
No geral, e tendo por base o autor Cancela d’Abreu “Contributos para a Identificação e
Caracterização de Paisagem em Portugal (2000) ”, o território em análise insere-se na
província tradicional da Beira Litoral, na unidade de paisagem 56 – Ria de Aveiro e Baixo
Vouga, que se desenvolve, na sua maior parte, abaixo dos 100 m de altitude, ocupando uma
planície costeira que chega a ter cerca de 40 km de largura. A paisagem desta planície é
dominada pela Ria de Aveiro e pelos rios da bacia hidrográfica do Vouga, cuja rede
intrincada de afluentes é responsável pela grande riqueza em água desta região e tem um
forte efeito condicionador da agricultura e da paisagem rural. Para Este e para Norte, o
relevo torna-se mais acidentado, subindo-se até às alturas das serras do Caramulo e da
Arada, estendendo-se mesmo até à serra do Montemuro, a Nordeste.
Tanto a zona da Ria de Aveiro como um troço do Rio Vouga encontram-se abrangidos
pelo regime de Zona de Protecção Especial ZPE Ria de Aveiro (PTZPE0004). Trata-se
de um sistema lagunar complexo, constituído por uma rede principal de canais de maré
permanentemente ligados e por uma zona terminal de esteiros com canais estreitos e de
baixas profundidades. Destaca-se a existência de extensas áreas de sapal, salinas, áreas
significativas de caniço e importantes áreas de bocage, associadas a áreas agrícolas,
onde se incluem as abrangidas pelo aproveitamento hidro-agrícola do Vouga (Plano
Sectorial da Rede Natura 2000).
A proximidade do mar e a presença dos grandes lençóis de água que formam a laguna
condicionam fortemente as características climáticas da região, e a instalação humana
nesta faixa de território. Aveiro assume-se como o principal centro urbano, localizado a
Oeste da área de estudo.
Figura IV.37 – Enquadramento da área de estudo
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No que se refere ao relevo, a área de análise desenvolve-se sobre uma paisagem
relativamente plana e aberta, cujo território revela uma pendente suave desde as cotas mais
elevadas a Este (80 m), até à cota 5 a Norte, que corresponde ao sistema lagunar da Ria de
Aveiro/Rio Vouga, que envolve a área de estudo. O território é mais ondulado no quadrante
Sudeste da área de análise, nos vales de alguns afluentes da margem do Vouga.
Na generalidade da área em estudos os declives são muito suaves (0 a 4%), em que as
pendentes mais acentuadas se localizam a Este nas encostas dos afluentes do Rio Vouga.
Actualmente, é observável uma organização da paisagem que se baseia nas seguintes
unidades territoriais:
•
•

•

•

Ria de Aveiro e Rio Vouga como elementos estruturantes;
Áreas urbanas com ampla frente sobre a zona da Ria de Aveiro, originando padrões
contínuos de área construída;
Áreas industriais, com elevado grau de ocupação, servidas por importantes
infra-estruturas viárias;
Sistema urbano-rural mais fragmentado, no qual decorre uma sistemática entre espaço
agro-florestal e espaço de habitação, com implantação em torno das principais
estradas.
Figura IV.38 – Hipsometria
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Esta abordagem inicial, onde se procurou perceber os principais padrões de ocupação do
território, foi posteriormente confirmada, em trabalho de campo, constatando-se com
efeito a matriz descrita.
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Figura IV.39 – Principais padrões de ocupação do solo na área de análise
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Área de estudo (8 × 8 km)

As áreas artificiais subdividem-se em zonas urbanas e industriais. O principal centro
urbano é Aveiro, capital de concelho e de distrito. Nas zonas industriais (Taboeira e
Cacia) assiste-se a uma malha complexa entre áreas industriais, comerciais e mesmo de
serviços no mesmo espaço. Os principais aglomerados desenvolvem-se de forma linear:
ao longo da EN109 (Cacia, Taboeira e Angeja); Margem da Ria de Aveiro (Vilarinho,
Paço e Almuieira); e Margem do Rio Vouga (Canelas, Fermelã e Frossos). As áreas de
floresta ocupam sobretudo a faixa central da área de análise, e são constituídas por
espécies folhosas e resinosas, essencialmente de eucaliptos e pinheiros bravos.
10.3.2

A Caracterização da área de implantação do projecto
A área de implantação do projecto assume um carácter marcadamente industrial,
conferido pela presença massiva de indústria, (instalações da Celcacia), cujas
edificações apresentam cerca de 20 a 45 m de cércea, e chaminés com 60 a 80 m. Esta
imagem é ainda apreendida devido à presença de parques de materiais, à complexidade
de tipologias e volumetrias dos edifícios (cores, formas, etc.), e outras infra-estruturas.
O coberto vegetal é quase inexistente e restringe-se a pastagens e matos rasteiros, numa
zona mais periférica ainda é visível o antigo uso (agrícola) de pequenas parcelas de
vinha e pomares. Estas manchas sofreram uma alteração de usos, uma vez que passaram
de agrícola para industrial após a aprovação do PPZIC (Plano de Pormenor da Zona
Industrial de Cacia). A área de implantação é atravessada a Norte por uma linha de
drenagem, estando parcialmente encanada quando intercepta as instalações da Celcacia.
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Com vista à melhor percepção da envolvente directa do empreendimento, foi efectuada
uma recolha fotográfica (Foto IV.20) com vista à melhor percepção da envolvente do
projecto.
Figura IV.40 – Localização dos pontos do registo fotográfico
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Foto IV.20 – Registo fotográfico
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A área de intervenção da nova unidade industrial totaliza cerca de 14,5 ha, e localiza-se
na zona Nascente da freguesia de Cacia, concelho de Aveiro (ZIC – Zona Industrial de
Cacia), sendo limitada a Nascente pela via de acesso particular da unidade industrial da
Celcacia, a Sul pela antiga estrada nacional EN109, a Poente por terrenos agrícolas e
área urbana de Cacia e a Este pelo aterro de resíduos da Celcacia.
10.4

Análise Visual de Paisagem
A partir das sínteses anteriores, procedeu-se à definição de Sub-unidades homogéneas
de paisagem, entendidas como áreas de território que encerram características
relativamente homogéneas, não por serem exactamente iguais em toda a superfície, mas
por terem um padrão específico que diferencia a unidade em causa das outras unidades
envolventes.

10.4.1

Unidades homogéneas de paisagem
A partir das unidades de paisagem identificadas pelos autores Cancela d’Abreu, P.
Correia e R. Oliveira, (2002), em Contributos para a Identificação e Caracterização da
Paisagem em Portugal Continental, foram definidas sub-unidades específicas por
apresentarem características semelhantes.
Figura IV.41 – Carta de Sub-unidades de paisagem

UNIDADES DE PAISAGEM
SUP1 Sistema húmido da Ria de Aveiro/Vouga
SUP2 Campos Agrícolas do Vouga
SUP3 Mancha florestal
SUP4 Área industrial de Tabueira e de Cacia
SUP5 Sistema urbano-rural
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Neste território, a diferenciação entre sub-unidades de paisagem nem sempre se estabelece
de forma directa ou com fronteiras perfeitamente definidas. Contudo, em termos visuais, de
padrões de uso do solo e de funcionalidade, foi possível distinguir 5 Sub-unidades
homogéneas de paisagem, ou seja:
•
•
•
•
•

SUP1 Sistema húmido da Ria de Aveiro/Vouga,
SUP2 Campos agrícolas do Vouga,
SUP3 Mancha florestal,
SUP4 Área industrial de Taboeira e de Cacia,
SUP5 Sistema urbano-rural.

SUP1 Sistema húmido da Ria de Aveiro/Vouga
A unidade Sistema húmido da Ria de Aveiro/Vouga representa uma importante e
extensa zona húmida, caracterizada por uma área ampla de esteiros, sendo estes
responsáveis por encaminhar a água salobra para o interior, onde existem sapais, lodos,
ilhotas, caniçais, bunhais, juncais, tanques de piscicultura e salinas.
A paisagem da Ria de Aveiro tem um carácter muito forte, tanto em termos naturais
como culturais, com características singulares no contexto regional e mesmo nacional.
Esta unidade está inserida em Zona de Protecção Especial, com habitat, de flora e fauna
com significativo valor de conservação, com elevado potencial para o desenvolvimento
de actividades de lazer e recreio, sobretudo turismo de natureza, de forma a melhorar a
qualidade de vida das populações aí residentes ou próximas.
Quadro IV.36 – Ficha de Caracterização Geral – SUP1 Sistema húmido da Ria de Aveiro/Vouga
Parâmetro de caracterização

Descrição

− Vasta área lagunar, constituída pela foz do rio Vouga, e área lagunar da Ria
Análise Paisagística

Diagnóstico Paisagístico
Valores Paisagísticos
e
Elementos Singulares

Elementos Dissonantes

de Aveiro
Grande amplitude visual
Enorme riqueza de situações interessantes em termos paisagísticos
Área natural de elevada importância ecológica e paisagística
Panorâmicas sobre a envolvente
Vegetação ripícola nas margens do Rio Vouga
Amplitude visual
Património cultural associados a estes espaços (salinas, moliceiros, etc.)
Interessantes efeitos cromáticos ao longo do dia e das estações
Margens ou zonas adjacentes pobres (área florestal) ou associadas a áreas
industriais (ex.: fábrica da Celcacia)
− Redução ou alteração significativa dos habitats húmidos, como a drenagem
e a conversão de zonas húmidas para utilização agrícola e a conversão de
salinas em aquaculturas

−
−
−
−
−
−
−
−
−
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Foto IV.21 – SUP1 Sistema húmido da Ria de Aveiro/Vouga

SUP2 Campos agrícolas do Vouga
Esta unidade de território é um prolongamento, para o interior, da zona plana e aberta que
acolhe a Ria de Aveiro. Conhecida também como a região do Baixo Vouga, onde os
campos agrícolas são constituídos por solos não salinos ou de fraca salinidade, de natureza
aluvionar e textura mediana ou ligeira. Os terrenos são, no geral, bastante férteis, e ricos em
pastagens e prados naturais, com elevadas potencialidades forrageiras. Estas pastagens são
utilizadas para o pastoreio do gado, encontrando-se na maioria das vezes delimitadas por
sebes, que compartimentam a paisagem e simultaneamente delimitam a propriedade. O rio
Vouga e as suas margens conferem também a esta unidade uma enorme riqueza de
situações interessantes, em termos paisagísticos.
Quadro IV.37 – Ficha de Caracterização Geral – SUP2 – Campos agrícolas do Vouga
Parâmetro de caracterização
Análise Paisagística
Diagnóstico Paisagístico
Valores Paisagísticos
e
Elementos Singulares

−
−
−
−
−

Descrição
Relevo marcadamente plano
Uso do solo marcadamente agrícola
Elevada amplitude visual
Elevada fertilidade dos solos
Uso do solo adaptado às condições naturais

− Produtividade dos terrenos férteis
− Efeito cromático dos campos, ao longo do ano e das estações
− Transformações no sistema agrícola, situação que no essencial tem

Elementos Dissonantes

vindo a conduzir à perda de muitas das suas principais características
culturais
− Efeitos negativos de cheias, e falta de qualidade da água

Foto IV.22 – SUP2 Campos agrícolas do Vouga
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SUP3 Mancha Florestal
A mancha florestal estende-se na faixa central do território em estudo, no sentido SulNorte, numa zona de interface entre as unidades agrícolas e industriais. O relevo é um
pouco mais ondulado, e a mancha florestal encontra-se de uma forma geral bastante
densa, onde predomina o eucalipto, por vezes com pinhal bravo.
Quadro IV.38 – Ficha de Caracterização Geral – SUP3 – Mancha florestal
Parâmetro de caracterização
Análise Paisagística
Diagnóstico Paisagístico
Valores Paisagísticos
Elementos Dissonantes

Descrição

− Uso do solo pouco diversificado: florestal com predomínio de eucalipto
− Relevo um pouco mais ondulado (declives por vezes superiores a 15%)
− Elevada extensão da mancha florestal praticamente monoespecífica
− Importantes manchas de vegetação arbórea em contraste com as áreas
aplanadas envolventes

− Fraca representatividade de espécies florestais autóctones
− Fraco ordenamento florestal

Foto IV.23 – SUP3 Área florestal na proximidade da zona industrial de Taboeira.

SUP4 Área industrial de Taboeira e de Cacia
No território em estudo, esta unidade abrange as áreas industriais de Cacia e da
Taboeira na zona mais a Sul da área de análise. Esta unidade assume um carácter
marcadamente industrial, conferido pela presença massiva de complexos industriais,
armazéns, bem como de equipamentos comerciais e serviços. Também é significativa a
forte presença das infra-estruturas rodoviárias e ferroviárias, que servem a população
em geral, mas estão ancoradas a estas grandes zonas industriais, ou seja, a EN109,
Auto-estrada A25 e Linha do Norte.
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Quadro IV.39 – Ficha de Caracterização Geral – SUP4 – Área industrial de Taboeira e de Cacia
Parâmetro de caracterização
Análise Paisagística
Diagnóstico Paisagístico
Valores Paisagísticos
e
Elementos Singulares

Descrição

−
−
−
−
−
−
−

Elementos Dissonantes

−

Relevo suave
Uso do solo: industria, comércio e serviços
Limites mal definidos na relação com os espaços urbanos e agrícolas
Malha industrial estende-se sobre terrenos agrícolas, e substitui as
manchas florestais existentes
Algumas bolsas de vegetação entre lotes industriais
Sebes e alinhamentos arbóreo-arbustivos no enquadramento de alguns
equipamentos e lotes
Áreas industriais e comerciais, com situações arquitectónicas pouco
qualificadas (volumetrias, materiais, cromatismo)
Espaços exteriores devolutos e/ou expectantes

Foto IV.24 – SUP4 Área industrial de Taboeira e de Cacia

UP5 Sistema urbano-rural
Uma componente importante desta unidade é o tradicional povoamento linear ao longo
das estradas. O padrão de uso do solo é assim mais fragmentado, e entre o casario
desenvolvem-se parcelas agrícolas, onde actualmente ainda se trabalha a terra. As
explorações agrícolas são na maioria de tipo familiar e geridas numa perspectiva de
auto-consumo, e os sistemas agrícolas praticados são policulturais de orientação
diversificada. Esta unidade representa um importante papel na dinamização dos
aglomerados mais periféricos da área urbana de Aveiro/Ílhavo.
Quadro IV.40 – Ficha de Caracterização Geral – SUP5 – Sistema urbano-rural
Parâmetro de caracterização
Análise Paisagística
Diagnóstico Paisagístico
Valores Paisagísticos
e
Elementos Singulares
Elementos Dissonantes

Descrição

− Relevo plano
− Uso do solo marcadamente agrícola
− Elevado aproveitamento dos solos
− Diferenciação cultural
− A presença da agricultura e da habitação são aspectos sensitivos
interessantes

− Fraca organização espacial, que distinga ou valorize os aglomerados
− Fraco planeamento de espaços e infra-estruturas urbanas
− Loteamentos urbanos e instalação industriais com fraco planeamento

Estudo de Impacte Ambiental do Projecto Smooth - Relatório
IV-154

Foto IV.25 – SUP5 Sistema urbano-rural

10.5

Avaliação da Paisagem
Em complemento do ponto anterior, com base nos parâmetros Qualidade Visual da
Paisagem e Capacidade de Absorção da Paisagem, é definida a Sensibilidade
Paisagística do território em análise.
A metodologia usada na determinação da Sensibilidade Paisagística do território resulta do
cruzamento entre os parâmetros de Qualidade Visual e Capacidade de Absorção, estando
cada um dos parâmetros, assim como o resultado final, devidamente cartografado. A
cartografia referida encontra-se representada nos desenhos incluídos no Anexo X do
Volume de Anexos.
A cartografia referida foi produzida através do software ArcGIS 9.3. Para o efeito criouse um Modelo Digital de Terreno (DTM), a partir das curvas de nível da Série M888
das cartas do IGEOE, seguido de conversão para pixel com 20 × 20 metros. Cada pixel
tem associado 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.42 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.
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 aspectos 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 - resulta da combinação dos indicadores anteriores e
corresponde à potencial sensibilidade da paisagem, baseada nas suas características
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visuais e nas condições que afectam a percepção visual, mediante a ocorrência de
acções perturbadoras.
10.5.1

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 as 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.
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 sítios da Rede Natura 2000, usos do solo, e
classificação do solo nos planos directores municipais. Os critérios utilizados na
qualificação de cada um dos parâmetros de estudo sintetizam-se a seguir.
•

•

•

Classificação Elevada: Zona da Ria de Aveiro como um troço do Rio Vouga que
se encontram abrangidos pelo regime de Zona de Protecção Especial ZPE Ria de
Aveiro (PTZPE0004). O sistema lagunar, constituído por uma rede principal de
canais de maré permanentemente ligados e a zona terminal de esteiros com canais
estreitos e de baixas profundidades. Áreas de sapal, salinas, áreas significativas de
caniço. Manchas de vegetação ripícola Áreas agrícolas Homogéneas, onde se
incluem as abrangidas pelo aproveitamento hidro-agrícola do Vouga (Plano
Sectorial da Rede Natura 2000).
Classificação Média: as áreas do território cujo padrão de uso do solo é a matriz
agro-florestal. Culturas temporárias e pastagens. Pequenas parcelas de horta
adjacentes às habitações. Sebes de compartimentação das parcelas de cultura. Orlas
das manchas florestais de pinhal. Os planos de água associados à rede hidrográfica
secundária e as áreas associadas às formações de matos e matagais.
Classificação Baixa: as áreas do território afectas a estaleiros e aterros, as 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, as
áreas associadas aos espaços urbanos consolidados. Áreas habitacionais e áreas
industriais e comerciais, com situações arquitectónicas pouco qualificadas. Espaços
exteriores devolutos e/ou expectantes. Sistema urbano-rural com fraca organização
espacial, fraco planeamento de espaços e infra-estruturas urbanas, assim como a
infra-estrutura rodoviária.
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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 seguinte
quantificação da qualidade visual da paisagem na área em estudo:
Quadro IV.41 – Quantificação da Qualidade Visual da Paisagem

Qualidade Visual da Paisagem - Área (ha)
Baixa
2416,3

Média
2770,9

Elevada
1212,8

Figura IV.42 – Carta de Qualidade Visual da Paisagem

QUALIDADE VISUAL
Elevada
Média
Baixa

Pela análise da carta de Qualidade Visual da Paisagem, é possível concluir que as áreas
de elevada qualidade visual da paisagem (37%) têm maior expressão nas áreas
correspondentes a zonas húmidas (Ria de Aveiro e Rio Vouga), as zonas identificadas
com baixa qualidade visual (19%) estão associadas a zonas artificiais (áreas
habitacionais e industriais). As áreas de média qualidade visual têm uma expressão
reduzida no contexto global da análise e distribuem-se de forma homogénea na área de
estudo.
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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
indicadores de carácter biofísico (vegetação e uso do solo) e indicadores de
acessibilidade visual.
Segundo a bibliografia de referência, a altura da vegetação e a composição das diversas
espécies por estratos traduzem variações na percepção visual dos elementos na
paisagem. Vegetação mais alta possui uma maior capacidade de absorção, bem como
uma vegetação com diversos estratos e espécies (cor, forma e textura), contribuindo
para um melhor disfarce, logo maior capacidade de absorção que a paisagem terá para
integrar elementos adicionais. Por outro lado, a inclinação determina o ângulo de visão
do observador, de modo que as áreas com maior declive são mais visíveis e, portanto,
têm menor valor de capacidade de absorção.
No que respeita à acessibilidade visual, foi elaborada uma carta de frequência visual a
partir de um conjunto de pontos observadores considerados significativos no sistema de
panorâmicas da área em estudo. Assim, e no sentido de determinar as áreas visualmente
mais sensíveis, seleccionaram-se no total 54 pontos de análise, associados a vistas
panorâmicas, ou seja, pontos notáveis da paisagem, pontos localizados ao longo das
estradas/espaços públicos e pontos em zonas habitadas.
Figura IV.43 - Carta de Frequência Visual

VISIBILIDADE
Pontos de Observação (54)
Não Visível
Muito Baixa
Baixa
Média
Elevada
Muito Elevada

Estudo de Impacte Ambiental do Projecto Smooth - Relatório
IV-158

Para efectuar este estudo, foi utilizado o software ArcGIS 9.3., criando um Modelo
Digital de Terreno (DTM) a partir das curvas de nível das Cartas Militares nº 174 e 185
da Série M888 do IGEOE, ao qual se adicionou as alturas do coberto vegetal (floresta e
sebes arbóreas com estratos diversificados e galerias ripículas: 12 metros. pomares e
vegetação arbustiva diversificada: 4 metros; vegetação rasteira correspondendo as áreas
agrícolas e pastagens: 0,5 metros). Foram definidos parâmetros de observação tais como
a altura do observador (1,7 m), ângulo vertical ± 90º, raio de observação (3 km) e
ângulos de visão de (360º).
Nas diferentes zonas procedeu-se à delimitação da bacia visual de cada um dos pontos
listados. Os cálculos da visibilidade baseiam-se na afectação do território visível, a
partir de cada ponto observador, dentro de um raio estabelecido. A frequência visual foi
calculada através da média ponderada com a área de visibilidade das bacias visuais de
cada ponto observador, sendo reclassificada numa carta. A frequência visual varia em
função do número de pontos observadores, da orografia do território dos elementos que
o integram (vegetação) e da distância de observação. A determinação da frequência de
visibilidades para um dado território permite hierarquizar a importância das diferentes
zonas, em termos do número de vezes que é observada relativamente ao conjunto de
pontos observadores considerado. Assim, quando uma zona é classificada como
possuindo elevada visibilidades, significa que é vista a partir de um elevado número de
pontos de observação e, consequentemente, é, à partida, considerada como uma zona
visualmente importante.
Figura IV.44 – Carta de Capacidade de Absorção Visual

CAP. ABSORÇÃO VISUAL
Elevada
Média
Baixa
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A matriz de análise, construída para a determinação da capacidade de absorção da
paisagem, tem por base a integração dos indicadores citados anteriormente de acordo
com a seguinte classificação:
•

•

•

Zonas com capacidade de absorção elevada: tem correspondência às áreas do
território com visibilidade baixa (por 0 a 3 pontos);
Zonas com capacidade de absorção média: tem correspondência às áreas do território
com visibilidade média (por 4 a 8 pontos);
Zonas com capacidade de absorção baixa: tem correspondência às áreas do
território com visibilidade elevada (por mais de 9 pontos).
Quadro IV.42 – Quantificação da Capacidade de Absorção da Paisagem

Capacidade de Absorção da Paisagem Área (ha)
Baixa
Média
Elevada
326,7

1282,2

4791,1

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
(6%) se concentram na zona central da área em estudo, que é também a zona com maior
concentração de pontos de observação, localizados quer nas zonas habitadas quer no
sistema rodo-ferroviário.
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 (74%) encontram-se distribuídas na
periferia da área em estudo. Esta percentagem elevada deve-se ao facto da quase
ausência de áreas habitadas e infra-estruturas rodoviárias, assim como a grande parte da
área ser praticamente plana, contribuindo muito para a redução da visibilidade.
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.
De um modo geral, as paisagens de elevada qualidade apresentam simultaneamente
elevada sensibilidade, ou seja, são facilmente afectadas negativamente por acções de
alteração do uso do solo e dos respectivos sistemas de gestão. Da mesma forma, pode
referir-se que, em paisagens com elevada sensibilidade, as acções de valorização
paisagística são mais susceptíveis de gerar impactes visuais significativos.
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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 IV.43
Quadro IV.43 – 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 apresentado e quantificado na
Figura IV.45 e no Quadro IV.44.
Figura IV.45 – Carta de Sensibilidade Paisagística

SENSIBILIDADE VISUAL
Muito Elevada
Elevada
Média
Baixa
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Quadro IV.44 – Quantificação da Sensibilidade da Paisagem
Sensibilidade Paisagística - Área (ha)
Baixa

Média

Elevada

Muito Elevada

882,8

2573,8

630,2

2313,2

As áreas de paisagem de maior sensibilidade paisagística na área em estudo, na matriz
de avaliação designada por áreas de muito elevada (36%) e elevada sensibilidade (10%),
estão associadas às zonas húmidas (Ria de Aveiro e Rio Vouga), assim como às zonas
agrícolas permanentes do vale do Vouga.
Refira-se, ainda, que a expressão de áreas com média (40%) e baixa sensibilidade
paisagística (14%) têm correspondência às zonas densamente habitadas, às áreas
industriais e a espaços florestais de produção (eucalipto).
11.

PATRIMÓNIO

11.1

Introdução
O Descritor Património do EIA em apreço corresponde à avaliação patrimonial, no
âmbito do Património Arqueológico e Arquitectónico do Projecto Smooth, da Portucel
Soporcel Tissue (PST), a localizar na freguesia de Cacia, concelho de Aveiro, folha 174
da Carta Militar de Portugal à escala 1:25.000 (Figura IV.46).
Figura IV.46 – Ext. da CMP folha. 174 à escala 1:25000 da área de projecto
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O acesso ao local é feito pela EN 109 (Rua da República) ao km 6.
O local do projecto encontra-se, em grande parte, em terrenos de alguma forma
intervencionados, embora se registem algumas zonas de terreno natural, alvo de
exploração agrícola.
Os diferentes elementos do projecto incidirão em seis zonas distintas da futura unidade
industrial (ver Figura IV.47):
. Zona 1.............. Máquinas de Papel 1 e 2 (12 300 m2);
. Zona 2.............. Área reservada para futura ampliação (12 300 m2);
. Zona 3.............. Armazém de bobinas (6 000 m2);
. Zona 4.............. Unidade de transformação (13 200 m2);
. Zona 5.............. Armazém de produto acabado (5 200 m2);
. Zona 6.............. Área verde (15 000 m2) e arruamento (3 000 m2);
. Zona 7.............. Armazém de matéria-prima (existente).
Figura IV.47 – Localização das diferentes áreas de projecto

A zona 1 actualmente corresponde a uma área quase integralmente de campos agrícolas,
com alguma diversidade de culturas, desde milho a vinha, passando por pequenas hortas
e mesmo campos em pousio, (Fotos 1, 2, 3, 4 e 5, incluídas no Anexo XI do Volume de
Anexos), existindo ainda uma pequena zona alagada (Foto 6). Esta zona abarca ainda
uma área ajardinada (Foto 7) que poderá ter sido alvo de algum tipo de terraplanagem,
ou outros trabalhos preparatórios do terreno.
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A zona 2 corresponde a uma área integralmente intervencionada com solo
impermeabilizado e áreas com tapete betuminoso associado a acessos internos e
estacionamento da Celcacia (Fotos 8 e 9); esta zona abarca ainda parte de área
ajardinada (Foto 10) que é comum à Zona 1 (ver Anexo XI do Volume de Anexos).
A zona 3 corresponde a uma área de terra desprovida de vegetação e que actualmente
corresponde a um parque de madeiras; apresenta um grande aplanamento, sugerindo que
terá sido alvo de algum tipo de terraplenagem preparatório para a sua função (Fotos 11,
12 e 13). Esta zona abrange ainda uma pequena área em tudo idêntica à anteriormente
descrita, mas que é utilizada como estacionamento (Fotos 14 e 15). Desta zona ainda faz
parte uma pequena área onde se regista escasso coberto vegetal de cariz herbáceo
(Foto 16), que indicia a não utilização dessa área há algum tempo (ver Anexo XI do
Volume de Anexos).
A zona 4 corresponde a uma área de terra desprovida de vegetação e que actualmente
corresponde a um parque de madeiras; apresenta um grande aplanamento, sugerindo que
terá sido alvo de algum tipo de terraplenagem preparatório para a sua função.
Marginalmente ainda abarca uma pequena área de cariz agrícola, coberta de feno e
restolho (Fotos 17 a 19, incluídas no Anexo XI do Volume de Anexos).
A zona 5 é em tudo idêntica à zona 4, mas complementarmente abarca uma área de
cariz agrícola com vinha e milho (Fotos 20 e 21, incluídas no Volume XI do Volume de
Anexos).
A zona 6 corresponde essencialmente a terrenos com vegetação herbácea, bem como a
áreas de cariz agrícola de vinha, milho, restolho e algum pousio (Fotos 22 e 23,
incluídas no Volume XI do Volume de Anexos).
A zona 7 corresponde a um edifício existente, que será aproveitado para a armazenagem
da pasta de pinho em fardos.
11.2

Metodologia
A definição da Situação de Referência assentou em duas fases de trabalho. A primeira
baseou-se numa pesquisa documental de ocorrências de interesse patrimonial
localizadas na envolvente da unidade 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 indicadas como afectas ao projecto.
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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 (entre outras a Carta Arqueológica de Aveiro);
SIG da DGPC (Endovelico);
Lista dos imóveis classificados DGPC (Ulysses);
Cartografia militar;
Plano Director Municipal do Concelho de Aveiro.

A pesquisa levada a cabo não revelou a existência, na área de estudo incluindo
envolvente de 250 m, quaisquer ocorrências patrimoniais. O elemento patrimonial, de
natureza arqueológica mais próximo, encontra-se a cerca de 500m para NW e trata-se
do complexo industrial romano de Marinha Baixa (CNS 15340). A nível de património
edificado, registam-se duas capelas, ambas a mais de 300m de qualquer dos diferentes
elementos que compõem o projecto.
11.4

Trabalho de Campo
O trabalho de campo consistiu numa prospecção arqueológica sistemática, das seis
“áreas de incidência” que compõem o projecto. Deste conjunto de áreas, todas se
apresentam de uma forma ou outra, intervencionadas. Apenas numa situação existe uma
área integralmente de terreno natural (zona 6), actualmente dedicada à agricultura.
No decorrer do trabalho foi possível segmentar a área de projecto em vários zonas
distintas, do ponto de vista da ocupação do solo, que se apresentam na Figura IV.48 e
no Quadro IV.45.
Figura IV.48 – Visibilidade do solo nas diferentes áreas de projecto
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Quadro IV.45 – Caracterização da Área de Projecto em termos de ocupação do solo
Zona

Visibilidade para
Estruturas

Visibilidade para
Artefactos

Zona 1

Elevada/Reduzida

Elevada/Nula

Zona 2

Nula

Nula

Zona 3

Elevada

Elevada

Zona 4

Elevada

Elevada

Zona 5

Elevada/Nula

Elevada/Nula

Zona 6

Reduzida/Nula

Reduzida/Nula

Zona 7

Nula

Nula

Caracterização
Características da paisagem: Actualmente corresponde a uma área quase integralmente de campos agrícolas com alguma diversidade de
culturas desde milho a vinha, passando por pequenas hortas e mesmo campos em pousio, existindo ainda uma pequena área alagada. Esta zona
abarca ainda uma área ajardinada que poderá ter sido alvo de algum tipo de terraplanagem, ou outros trabalhos preparatórios do terreno.
Fotos 1 a 7
Características da paisagem: Corresponde a uma zona integralmente intervencionada com solo impermeabilizado e áreas com tapete
betuminoso referente a acessos internos da Celcacia e estacionamento; esta zona abarca ainda parte de área ajardinada.
Fotos 8 a 10
Características da paisagem: Corresponde a uma zona de terra desprovida de vegetação e que actualmente corresponde a uma área de parque
de madeiras; esta área apresenta um grande aplanamento, sugerindo que terá sido alvo de algum tipo de terraplenagem preparatório para a sua
função. Esta zona abrange ainda uma pequena área em tudo idêntica à anteriormente descrita, mas que é utilizada como estacionamento. Desta
zona ainda faz parte uma pequena área onde se regista escasso coberto vegetal de cariz herbáceo, que indicia a não utilização dessa área há
algum tempo.
Fotos 11 a 16
Características da paisagem: Corresponde a uma zona de terra desprovida de vegetação e que actualmente corresponde a uma área de parque
de madeiras; esta apresenta um grande aplanamento, sugerindo que terá sido alvo de algum tipo de terraplenagem preparatório para a sua função.
Marginalmente ainda abarca uma pequena zona de cariz agrícola coberta de feno, restolho, vinha e milho.
Fotos 17 a 19
Características da paisagem: corresponde a uma zona de terra desprovida de vegetação e que actualmente corresponde a uma área de parque de
madeiras; esta apresenta um grande aplanamento, sugerindo que terá sido alvo de algum tipo de terraplenagem preparatório para a sua função.
Fotos 20 e 21
Características da paisagem: Corresponde essencialmente a terrenos com vegetação herbácea, e a zonas de cariz agrícola de vinha, milho,
restolho e algum pousio.
Fotos 22 e 23
Características da paisagem: Corresponde a uma zona integralmente intervencionada com solo impermeabilizado e com construção

Quadro IV.45 – Caracterização da AID das linhas em termos de ocupação do solo
Visibilidade para
Estruturas

Visibilidade para
Artefactos

Área A

Elevada

Elevada

Área B

Elevada/Reduzida

Elevada/Reduzida

Área C

Reduzida/Nula

Reduzida/Nula

Área

Caracterização
Características da paisagem: Corresponde em parte a terrenos intervencionados, com solo impermeabilizado e zonas com tapete betuminoso
referente a acessos internos da fábrica. Pontualmente existem áreas que terão sido ajardinadas.
Foto 24
Características da paisagem: A área corresponde a aterro utilizado como parque de madeiras e ainda a bacias de retenção. A área
encontra-se quase integralmente intervencionada, excepto uma pequena linha de água a Norte. Grande parte da área corresponde a zona de
terra desprovida de vegetação, esta apresenta um grande aplanamento, sugerindo que terá sido alvo de algum tipo de terraplenagem.
Fotos 25 a 27
Características da paisagem: Corresponde essencialmente a terrenos com vegetação herbácea, e a áreas de cariz agrícola de vinha, milho,
restolho e algum pousio. Pontualmente registam-se áreas urbanizadas
Fotos 28 e 29
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Complementarmente, foi ainda efectuada a prospecção arqueológica dos apoios das linhas
de média tensão Aveiro-Avanca a 60 kV, que irão ser alvo de um pequeno ajuste, uma vez
que actualmente sobrepassam a área de projecto (ver Desenho da EDP Distribuição,
incluído em Anexo). No total são 7 novos apoios, que foram alvo de uma prospecção de
50 m em seu torno. Foi igualmente prospectado o corredor das novas linhas, numa recta
paralela de 50 m para cada um dos lados, num corredor com um total de 100 m de largura,
que é designado de Área de Incidência Directa (AID) das linhas. Também no caso do
corredor das novas linhas, estas foram segmentadas em distintas áreas ao nível das
condições de visibilidade, conforme a Figura IV.48 e Quadro IV.45.
11.5

Inventário Patrimonial
No decorrer dos trabalhos de prospecção arqueológica nas seis áreas de projecto, assim
como no local de implantação dos apoios das linhas de média tensão a alterar, e
respectivas AID (corredores de 100 m de largura) não se identificaram quaisquer
elementos de natureza patrimonial.

11.6

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 toponímica realizada aos topónimos no interior da Área
de Projecto não se identificaram quaisquer topónimos com potencial arqueológico,
arquitectónico ou etnográfico.

12.

SÓCIO-ECONOMIA

12.1

Metodologia
No âmbito da caracterização da situação de referência, a análise da componente socioeconómica visa a identificação das principais características sociais e económicas da
área em que se irá implantar a unidade industrial de produção e transformação de papel
tissue (Projecto Smooth da Portucel Soporcel Tissue), tarefa indispensável a uma
correcta identificação e avaliação dos potenciais impactes ao nível das condições e
qualidade de vida das populações, associados à implantação do projecto em causa.
Neste sentido, a componente sócio-económica procura abordar os aspectos humanos
susceptíveis de serem influenciados pela implementação do projecto. No presente
relatório são contemplados os seguintes níveis de análise:
•

•

•

Um primeiro nível, de enquadramento regional, com incidência na área envolvente
do projecto;
Um segundo nível, de enquadramento concelhio, no qual será também analisada
uma área territorial mais restrita, ou seja, a freguesia directamente afectada pelo
projecto, que consiste na área de influência directa do projecto;
Um terceiro nível, de enquadramento local, em que se procura obter um
conhecimento da área onde se insere a unidade industrial em estudo.
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Para as análises efectuadas, recorreu-se a informação estatística censitária e outra,
produzida pelo Instituto Nacional de Estatística (INE). Sempre que possível, foram
utilizados dados dos Censos de 2001 e 2011, bem como outros dados mais recentes no
sentido de detectar algumas dinâmicas de evolução dos indicadores seleccionados.
12.2

Enquadramento Regional e Concelhio da Área de Análise
A unidade industrial da Portucel Soporcel Tissue (PST) será implantada junto à Fábrica
de Cacia da Celcacia, pertencente também ao Grupo Portucel Soporcel, e localizada na
freguesia de Cacia, concelho de Aveiro, distrito de Aveiro. Com base nos actuais
critérios de divisão do País, este concelho integra a NUTS III – Região de Aveiro, a
qual se insere na NUTS II – Região Centro (Figura IV.49).
Figura IV.49 – Enquadramento administrativo do projecto em estudo

De acordo com a versão 2002 da Nomenclatura das Unidades Territoriais para Fins
Estatísticos (NUTS), que corresponde à utilizada nos Censos 2011, a NUT III, onde o
concelho de Aveiro estava integrado, era designada como Baixo Vouga (Figura IV.50).
Tendo em consideração que estas alterações são recentes, e como tal não constam dos
últimos Censos (INE, 2011), ou da maior parte das referências bibliográficas
consultadas, no âmbito do presente capítulo é utilizada com frequência a anterior
divisão administrativa, ou seja, faz-se referência ao Baixo Vouga como a sub-região
onde o projecto será implantado.
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Figura IV.50 – Nomenclatura das NUTS III da Região Centro – versão 2002

Refere-se ainda que, de acordo com a anterior divisão administrativa, o concelho de
Aveiro encontrava-se subdividido em 14 freguesias. Actualmente, com as alterações
decorrentes da reorganização administrativa territorial autárquica, este número passou
para 10, face à união de algumas das freguesias, conforme se pode observar na
Figura IV.51.
Figura IV.51 – Freguesias do concelho de Aveiro

A Região de Aveiro é composta pelos concelhos de Águeda, Albergaria-a-Velha,
Anadia, Aveiro, Estarreja, Ílhavo, Murtosa, Oliveira do Bairro, Ovar, Sever do Vouga e
Vagos.
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No território da Região de Aveiro é a cidade de Aveiro que se destaca, com uma área de
influência regional mais abrangente, seguida de Águeda e Ovar, com influência sobre
territórios de municípios vizinhos.
Os restantes pólos urbanos - com destaque para Murtosa, Estarreja, Albergaria-a-Velha,
Vagos, Sever do Vouga, Anadia e Oliveira do Bairro - possuem áreas de influência mais
limitadas, intra-concelhias. Ílhavo constitui um caso à parte, com uma importante massa
crítica em termos populacionais e com uma dinâmica urbana própria, por vezes
confundida com a da cidade de Aveiro.
A zona húmida, definida pelo Baixo Vouga e pela Ria de Aveiro, constitui uma
paisagem única no país e um recurso que se desdobra em diversas potencialidades.
12.3

Estrutura Demográfica
De acordo com os dados dos Censos 2011, a população residente no concelho de Aveiro
é de 78 450, o que representa 3,4% da população do Centro e 20% da população do
Baixo Vouga. No entanto o n.º da população residente diminuiu em 2014 para 77 082.
Através da análise dos dados de evolução da população residente, apresentados no
Quadro IV.46, é possível constatar que Aveiro foi, até 2011, um concelho crescente em
termos populacionais. No entanto, de acordo com os dados relativos às Estimativas
Anuais da População Residente, do INE, o ano de 2014 apresenta um decréscimo da
população residente, não só para o concelho de Aveiro, mas para todas as unidades
territoriais em estudo. Efectivamente, apesar da taxa de crescimento se ter mantido
positiva nas últimas duas décadas (excepção para a região Centro), a tendência tem sido
para diminuir, e de uma forma significativa. É exemplo a sub-região do Baixo Vouga,
onde a taxa de crescimento passou de 10%, no decénio de 1991/2001, para cerca de 1%,
no decénio de 2001/2011.
De referir que, das 12 NUTS III que integravam a região Centro (NUTS – 2002), apenas
em três, Oeste (7,0%), Pinhal Litoral (4,0%) e Baixo Vouga (1,3%) se observaram
acréscimos de população na década de 2001-2011.
Na mesma década, mas no que se refere aos municípios do Baixo Vouga, verifica-se
que cerca de metade dos concelhos perderam população.
No concelho de Aveiro registaram-se situações de grande contraste com freguesias a
registar aumentos na ordem dos 20% (Caso de Aradas e São Bernardo) e outras a
registar percas na ordem dos 8% (caso da Glória).
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Quadro IV.46 – Evolução da População Residente e Densidade Populacional

1991

2001

2011

2014*

6 527
66 444

7 006
73 336

7 354
78 450

77 082

Taxa de
Crescimento
(1991-2001)
%
7,3
10,3

350 424

385 724

390 822

365 272

2 258 768

2 348 397

2 327 755

9 375 926

9 869 343

10 047 621

População Residente (N.º)

Unidade
Territorial
Cacia
Aveiro
Sub-região do Baixo
Vouga
Região Centro
Portugal
Continental

Taxa de
Crescimento Área (km²)
(2001-2011) %

Densidade
Populacional
2011 (hab/km²)

4,97
6,97

38,40
197,58

205,7
397,1

10

1,32

1 803,52

216,7

2 272 578

3,9

-0,88

28 199,34

82,6

9 894 166

5,2

1,81

89 102,16

112,8

Fonte: INE, Censos de 1991, 2001 e 2011
* Tem em consideração as NUT2013 (NUT III - Região de Aveiro), de acordo com as Estimativas Anuais da População
Residente do INE, Fonte: PORDATA

Conforme se pode observar pela análise do Quadro IV.46 e da Figura IV.52, em 2011 a
região Centro apresentava uma densidade populacional de cerca de 82,6 habitantes por km2
(baixou para 80,3 hab./km2 em 2014), e a sub-região do Baixo Vouga de 216,7 habitantes
por km2, valor significativamente superior à densidade média do Continente (112,6 e
110,8 hab./km2, em 2011 e 2014, respectivamente).
No Baixo Vouga, à semelhança do que acontece em Portugal Continental, a distribuição
da população pelo território é pouco homogénea, evidenciando-se grandes aglomerados
populacionais em municípios mais próximos do litoral, os quais contrastam com
territórios poucos povoados no interior da região.
Figura IV.52 – Densidade populacional (N.º/km²) 2001 e 2011

400
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Cacia

Fonte: INE, Censos de 2001 e 2011

Sever do Vouga era o município com menor densidade populacional, 95,1 hab/km2,
enquanto Ílhavo com 524 hab/km2 em 2011, era o município com maior densidade
populacional. Também Aveiro surge, à data dos Censos de 2011, como um dos municípios
com maior densidade populacional do Baixo Vouga, com 397,1 hab/km2.
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No que se refere às freguesias que integram o concelho de Aveiro interessa destacar a
densidade populacional de quatro freguesias que ultrapassam os 1000 hab/km2. São elas
Aradas (1025,7 hab/km2), Glória (1328,7 hab/km2), São Bernardo (1260,3 hab/km2) e
Santa Joana (1384,7 hab/km2), situação que, além do nº de residentes, está também
relacionada com o facto de serem as freguesias que apresentam a área mais reduzida.
Cacia, com 205,7 hab/km2, ocupa uma posição intermédia, sendo S. Jacinto a freguesia
de menor densidade populacional.
A densidade populacional ao nível de freguesias traduz a tipologia das mesmas,
registando-se os valores mais elevados nas freguesias de características mais urbanas.
12.4

Composição Etária da População
Da análise geral da evolução da estrutura etária da população residente da última década
(Quadros IV.47 e IV.48), constata-se um acréscimo da população idosa (indivíduos com
65 anos ou mais) e um decréscimo dos grupos etários mais jovens, isto em todas as
unidades territoriais.
Quadro IV.47 – Evolução da Estrutura Etária da População Residente,
Valores Absolutos (2001 e 2011)

Unidade Territorial
Freguesia de Cacia
Concelho de Aveiro
Sub-região do Baixo Vouga
Região Centro
Portugal Continental

Grupos Etários em 2001 (N.º)
0 - 14
15 - 24
25 - 64
>65
1 198
1 028
3 754
1 026
11 899
10 588
40 267
10 581
63 646
55 528
206 563
59 987
352 388
322 118 1 217 213
456 678
1 557 934 1 399 635 5 283 178 1 628 596

Grupos Etários em 2011 (N.º)
0 - 14
15 - 24
25 - 64
>65
1 112
842
4 202
1 198
11 431
8 551
45 202
13 226
57 328
42 498
217 521
73 475
319 258
239 248 1 247 499
521 750
1 484 120 1 079 493 5 546 220 1 937 788

Fonte: INE, Censos de 2001 e 2011

Efectivamente, na última década, o concelho de Aveiro, à semelhança das restantes
unidades territoriais, não conseguiu inverter o desequilíbrio demográfico que caracteriza
a estrutura etária da população, caracterizada pela diminuição da população mais jovem
e do aumento da população com idade mais elevada.
Em 2011 a população entre 0-14 anos era de 11 431, enquanto em 2001 era de 11 899.
O concelho de Aveiro perde população, essencialmente entre os 15 e os 24 anos, tal
como todas as outras unidades territoriais. Na última década, este grupo etário
apresentou uma variação que atingiu o valor mais preocupante a nível da região, com
25,73%. A nível do concelho e da freguesia, os valores foram muito idênticos e
rondaram os 20%.
Quadro IV.48 – Evolução da Estrutura Etária da População Residente (%)
0 - 14
Unidade Territorial
Variação 2001/2011
(%)
Freguesia de Cacia
-7,18
Concelho de Aveiro
-3,93
Sub-região do Baixo Vouga
-9.93
Região Centro
-9,40
Portugal Continental
-4,74
Fonte: INE, Censos de 2001 e 2011

Grupos Etários
15 - 24
25 - 64
Variação 2001/2011
Variação 2001/2011
(%)
(%)
-18,09
11,93
-19,24
12,26
-23,47
5,30
-25,73
2,49
-22,87
4,98

65 ou mais
Variação 2001/2011
(%)
16,76
25,38
22,48
14,25
18,99
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A população com 65 e mais anos regista em todas as unidades territoriais o movimento
contrário, destacando-se o aumento registado a nível concelhio com uma variação na
ordem dos 25%.
Finalmente no grupo mais extenso, dos 25 aos 64 anos, onde se concentra a maioria da
população portuguesa, os números revelam um acréscimo de habitantes para todas as
unidades territoriais em análise, com destaque para o concelho e freguesia.
A análise ao nível da freguesia de Cacia mostra que a mesma segue a tendência geral e
revela também um aumento significativo da população mais idosa (16,76%), no entanto
com uma das taxas de variação mais baixas. No que se refere ao decréscimo dos grupos
etários mais jovens, sobretudo no escalão 0-14 anos, a freguesia encontra-se numa
posição intermédia, relativamente às restantes unidades, com -7,18%.
Observando os dados constantes nos Quadros IV.49 e IV.50, constata-se que o concelho de
Aveiro reflecte uma baixa taxa de natalidade, apesar de superior às restantes unidades em
análise, situação que se tem agravado ao longo do tempo com valores que têm vindo a
diminuir, referindo-se que, para 2013, a mesma foi de 9,1‰. Quanto à taxa de mortalidade,
apesar da mesma ter sofrido um ligeiro decréscimo na década de 2001-2011 (com excepção
do Baixo Vouga), verifica-se que em 2013 os valores da mesma aumentaram (10,2‰, para
o Continente, 12‰ para a região Centro, 9,8‰ para o Baixo Vouga e 9,1‰ para Aveiro),
comparativamente aos de 2011.
Quadro IV.49 – Taxa de natalidade, taxa de mortalidade e índice de envelhecimento
Unidade Territorial

Taxa de Natalidade
(‰)
2001

Taxa de Mortalidade
(‰)

2011

2001

2011

Índice de
Envelhecimento (N.º)
2001

2011

Freguesia de Cacia

_

Concelho de Aveiro

11,2

9,7

8,6

8,3

_
89,1

116,2

Sub-região do Baixo
Vouga

10,6

8,3

9,4

9,5

95,3

128,7

Região Centro

9,5

7,9

11,6

11,3

130,5

160,7

Portugal Continental

10,8

9,1

10,1

9,8

104,8

130,5

Fonte: INE, Censos de 2001 e 2011

O índice de envelhecimento, que observa a relação entre a população com 65 ou mais
anos e os jovens entre os zero e os catorze anos, permite destacar a região Centro com o
valor mais elevado.
O Quadro IV.50 evidencia o envelhecimento da população verificado na última década,
que ocorreu de forma generalizada em todo o país, constatando-se que todas as unidades
territoriais em análise agravaram o respectivo índice de envelhecimento. Na região
Centro, o índice de envelhecimento passou de cerca de 130 idosos por cada 100 jovens,
em 2001, para 161 idosos por cada 100 jovens em 2011 e 170, em 2013.
No concelho de Aveiro estes valores, apesar de serem um pouco mais baixos,
registaram também um aumento significativo, passando de cerca de 89 idosos por cada
100 jovens, em 2001, para 116, em 2011 e para 123, em 2013.
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No que se refere à taxa de fecundidade geral (número de nascimentos por cada 1000
mulheres em idade fértil, ou seja, entre os 15 e os 49 anos de idade, durante um
determinado período de tempo), verifica-se que a mesma tem vindo a diminuir ao longo
dos anos, apresentando Aveiro um valor acima dos restantes em 2013 (36,6‰).
Quadro IV.50 – Indicadores de população (2013)
Taxa de
crescimento
efectiva

Taxa de
crescimento
natural
(%)

Taxa de
crescimento
migratório

Taxa bruta
de
natalidade

Taxa bruta
de
mortalidade
(‰)

Taxa de
fecundidade
geral

Índice de
Envelhecimento

Concelho de Aveiro

-0,58

-0,01

-0,57

9,1

9,1

36,6

123,2

Sub-região do Baixo
Vouga

-0,46

-0,23

-0,22

7,5

9,8

31,6

138,4

Região Centro

-0,78

-0,51

-0,27

6,9

12,0

30,8

170,3

Portugal Continental

-0,58

-0,23

-0,35

7,9

10,2

34,1

138,9

Unidade Territorial

(N.º)

Fonte: INE, Anuário Estatístico da Região Centro, 2013

Observado o comportamento das variáveis natalidade e mortalidade, de acordo com os
dados anteriormente apresentados, pode agora contemplar-se a taxa de crescimento
natural.
A análise do Quadro IV.50 permite verificar que, no concelho de Aveiro, o crescimento
natural, em 2013, está próximo da estagnação, mas já com sinal negativo, acompanhando a
tendência das restantes unidades. No Baixo Vouga nenhum concelho apresentou
crescimento positivo. Dos concelhos desta sub-região, em 2013, Aveiro foi aquele com a
taxa mais baixa.
Os valores do crescimento natural reflectem, em parte, a composição etária da
população, havendo, deste modo, coincidência entre os concelhos mais envelhecidos e
aqueles que detêm o menor crescimento natural.
Verifica-se, assim, que a tendência evolutiva do crescimento natural na área em estudo
será no sentido da sua diminuição, reduzindo-se desta forma o potencial de crescimento
efectivo da população. Apesar do aumento da esperança média de vida, os níveis de
mortalidade não sofreram grandes alterações (excepto a contínua redução nas primeiras
idades) embora seja particularmente significativa a quebra registada na natalidade,
revelando-se o declínio da fecundidade como um elemento determinante das reduzidas
taxas de crescimento natural.
Como pode inferir-se através da análise do Quadro IV.41, a taxa de crescimento
migratório foi, em 2013, negativo para o Continente, região Centro e em especial para o
concelho de Aveiro, que registou a taxa mais baixa, o que permite concluir que o
número de pessoas que fixaram residência no concelho de Aveiro foi, em 2013, inferior
ao número de indivíduos que se deslocaram para outras localidades do País ou do
estrangeiro.
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Depois de terem sido analisadas e sintetizadas as diferenças no crescimento natural e
migratório, é possível concluir que o concelho em estudo, com uma taxa de crescimento
efectivo de -0,58%, em 2013 (resultante de uma taxa de crescimento natural de -0,01%
e de uma taxa de crescimento migratório de -0,57%), apresenta declínio populacional
por desvitalização natural e emigração (interna e externa).
Os factores directos responsáveis pelo decréscimo populacional no concelho de Aveiro,
em particular, são os componentes do crescimento natural e do crescimento migratório,
sendo que os últimos têm tido maior contributo que os primeiros, de acordo com os
dados e a análise apresentada anteriormente.
12.5

Habitação
A análise do parque habitacional permite caracterizar este uso do solo na área em
estudo, bem como identificar as condições de habitabilidade da população residente,
através da análise dos dados estatísticos apresentados no Quadro IV.51.
Quadro IV.51 – Indicadores Urbanísticos

Famílias (N.º)

Alojamentos (N.º)

Edifícios (N.º)

Unidade Territorial
2001
Freguesia de Cacia
Concelho de Aveiro
Sub-região do Baixo
Vouga
Região Centro
Portugal Continental

2011

2001

2011

2001

Dim. média
dos Edif.
(Aloj/ed)

Dens.Pop/Ed.
(hab./Ed)

Dens. de
Edif.
(km²)

2011

2 182
25 877

2 589
31 010

2 590
32 600

3 139
40 475

2 327
20 115

2.744
22.817

1,14
1,77

2,68
3,44

71,45
115,48

128 815

144 792

170 225

201 757

133 042

149.921

1,35

2,60

83,15

842 428
902 643 1 248 486 1 443 886
992 321 1.111.952
3 475 201 3 859 004 4 832 537 5 621 098 2 997 659 3.353.610

1,30
1,68

2,09
2,99

39,43
37,64

Fonte: INE, Censos de 2001 e 2011

Da análise do Quadro IV.51 verifica-se que o número de famílias clássicas residentes
sofreu um aumento entre 2001 e 2011. Conforme se pode observar na Figura IV.53 o
maior crescimento no número de famílias e alojamentos registou-se em Aveiro com
19,6% e 23,9%, respectivamente.
Figura IV.53 – Variação do n.º de Famílias, Edifícios e Alojamentos no período 2001-2011 (%)
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Ao nível da freguesia, o aumento também foi expressivo, com o ano de 2011 a registar
mais 407 famílias, relativamente a 2001.
Também no que se refere ao crescimento do n.º de alojamentos na freguesia de Cacia, o
aumento foi significativo, a um ritmo apenas inferior ao concelhio (23,9%). Em 2011,
foram recenseados no concelho de Aveiro 40 475 edifícios destinados à habitação, o que
representa um crescimento de 20,9% face a 2001. Ainda ao nível dos alojamentos, a
região Centro registou um crescimento de 15,4%, inferior à variação do Continente e da
sub-região Baixo Vouga que, na última década, foi de 18,2%.
A variação no número de edifícios tem valores algo semelhantes aos dos alojamentos.
No entanto, o maior aumento regista-se na freguesia de Cacia (17,9%) e o menor a nível
de Portugal Continental (11,9%).
O indicador de Dimensão Média dos Edifícios revela predominância de residências
unifamiliares em todas as unidades territoriais observadas, com valores mais ou menos
semelhantes entre si, tendo Aveiro com 1,77 Aloj/edif um valor mais elevado que os
restantes.
No que se refere ao número de habitantes por edifício, os valores variam entre 2,09,
para a região Centro, e 3,44 para o concelho de Aveiro.
Relativamente à Densidade de Edifícios, verifica-se alguma assimetria, pois se Portugal
Continental mostra um quantitativo de 37,64 edif/km², o concelho de Aveiro, com
115,48 edif/km², apresenta um valor bastante superior demonstrativo da sua urbanidade.
Através da análise do Quadro IV.52, verifica-se que a residência habitual é a forma de
ocupação dos alojamentos clássicos, que domina em todas as unidades analisadas, com
destaque para a freguesia de Cacia com 82,1%.
Em 2011 foram recenseados no concelho de Aveiro 30 518 alojamentos de residência
habitual, o que corresponde a 75,4% do total de alojamentos familiares clássicos do
concelho.
O uso sazonal, ou secundário, assim como a percentagem de alojamentos vagos,
revelam maior expressão na região Centro (24,5% e 13,6%, respectivamente).
Quadro IV.52 – Alojamentos segundo a forma de ocupação
Unidade Territorial
Freguesia de Cacia
Concelho de Aveiro
Sub-região do Baixo Vouga
Região Centro
Portugal Continental

Alojamentos
Clássicos
3 139
40 475
201 757
1 443 886
5 621 098

Residência
Habitual

Uso Sazonal ou
Secundário

Vagos

Nº

(%)

Nº

(%)

Nº

(%)

2 577
30 518
143 345
893 857
3 818 574

82,10
75,40
71,05
61,91
67,9

229
5 000
34 283
353 055
1 098 470

7,29
12,35
16,99
24,45
19,6

333
4 957
24 129
196 974
704 054

10,61
12,25
11,96
13,64
12,5

Fonte: INE, Censos de 2011
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12.6

Níveis de Instrução
Analisando o grau de instrução da população residente (Quadro IV.53), é possível
conhecer a qualificação da mão-de-obra existente no concelho e freguesia em estudo.
Quadro IV.53 – População Residente segundo o nível de ensino atingido
Ensino Básico

Unidade Territorial

Nenhum nível de
escolaridade

Total

1º Ciclo

2º Ciclo

3º Ciclo

Ensino
Secund.

Ensino
Pós-sec.

Ensino
Superior

Freguesia de Cacia

7 354

492

2 249

932

1 258

1.313

62

844

Concelho de Aveiro

78 450

4 791

19 764

7 672

12 252

13 328

666

17 983

Sub-região do Baixo
Vouga

390 822

28 090

122 486

45 882

61 805

62 113

3 468

57 221

2 327 755

208 145

764 168

231 919

350 871

370 279

20 294

326 085

10 047 621

848 678

2 989 877 1 032 140 1 580 552

1 692 377

87 429

1 570 160

Região Centro
Portugal Continental

Fonte: INE, Censos de 2011

Verifica-se, assim, em todas as unidades alvo de estudo, que a maior parte da população
residente possui o 1º ciclo do ensino básico. No caso da freguesia de Cacia, o nº daqueles
que possuem o ensino secundário, com 1 313, surge em 2º lugar, logo seguido da população
com o 3º ciclo do ensino básico. Esta ordem é idêntica para a região Centro, Baixo Vouga e
Portugal Continental. Apenas a nível concelhio, o n.º de residentes com o ensino superior
ultrapassa o n.º de residentes com o ensino secundário.
De acordo com os Censos 2011, e conforme se pode observar na Figura IV.54, a taxa de
analfabetismo na região Centro é aquela que tem o valor mais elevado, cerca do dobro
da taxa registada na freguesia de Cacia e no concelho de Aveiro.
Figura IV.54 – Taxa de analfabetismo (%)
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Fonte: INE, Censos de 2011

Na última década, continuou a verificar-se uma redução da taxa de analfabetismo tanto
a nível nacional, como na região Centro. Em 2001 estes valores eram respectivamente
de 9,0% e 10,9%. Também nas restantes unidades esta redução tem sido notória.
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Refira-se ainda que, em 2011, para qualquer uma das unidades em análise, a taxa de
analfabetismo entre a população feminina era cerca do dobro da população masculina.
12.7

Estrutura Económica e Sócio-Produtiva
A distribuição da população activa (Quadro IV.54) revela um sector secundário
particularmente expressivo na freguesia em estudo (40,1%) e no Baixo Vouga (37,7%).
Ainda assim este sector não é o mais representativo da população empregada nas referidas
unidades.
Quadro IV.54 – Distribuição da população empregada por sectores da actividade económica
Unidade Territorial

Sector Primário

População
Empregada

Total

Sector Secundário

%

Total

%

Sector Terciário
Total

%

Freguesia de Cacia

3 156

23

0,73

1 266

40,11

1 867

59,16

Concelho de Aveiro

35 791

383

1,07

10 189

28,47

25 219

70,46

168 834

4 398

2,60

63 596

37,67

100 840

59,73

940 211

35 018

3,72

282 800

30,08

622 393

66,20

4 150 252

121 055

2,92

1 115 357

26,87

2 913 840

70,21

Sub-região do Baixo Vouga
Região Centro
Portugal Continental
Fonte: INE, Censos de 2011

Efectivamente, o sector terciário tem predominância populacional sobre os outros dois
sectores e revela para o concelho em estudo um valor idêntico ao nacional.
O sector primário é o menos expressivo, sobretudo no que se refere à freguesia de Cacia
e ao concelho de Aveiro.
Sendo o desemprego um indicador que permite avaliar a situação da população quanto à
actividade económica, e analisando os dados constantes da Figura IV.55, verifica-se que
na última década, em todas as unidades territoriais, a taxa de desemprego registou um
aumento.
Figura IV.55 – Taxa de desemprego 2001-2011 (%)
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Fonte: INE, Censos de 2001 e 2011
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Este aumento foi mais acentuado no caso de Portugal Continental, em que a taxa
duplicou, tendo passado de 6,8%, em 2001, para 13,2%, em 2011. O aumento da taxa de
desemprego foi igualmente significativo na freguesia de Cacia, com uma subida de
6,4%.
O concelho de Aveiro foi a unidade que registou a taxa de desemprego mais baixa em
2011 (10,7%).
Dentro da população desempregada, conforme consta no Quadro IV.55, verifica-se que
a maior parte corresponde a desempregados à procura de novo emprego.
Quadro IV.55 – População desempregada
Unidade Territorial
Freguesia de Cacia
Concelho de Aveiro

Total (N.º)
420

População Desempregada (2011)
Desempregados à
Desempregados à procura
procura de 1.º emprego
de novo emprego (N.º)
(N.º)
52
368

4 302

786

3 516

21 251

3 765

17 486

Região Centro

116 014

21 570

94 444

Portugal Continental

630 711

114 999

515 712

Sub-região do Baixo Vouga

Fonte: INE, Censos de 2001 e 2011

Refere-se ainda que, de acordo com os dados constantes do site do IEFP respeitantes ao
concelho de Aveiro, e no que se refere ao mês de Maio de 2015, o nº de desempregados foi
de 3 570 pessoas, das quais 1 556 são homens e 2 014 mulheres, maioritariamente à procura
de novo emprego. O grupo etário com maior nº de desempregados é o compreendido entre
os 35 e os 54 anos, com 1 508 pessoas. No que se refere ao nível de escolaridade, é no
escalão do ensino secundário e também no escalão do ensino superior, onde se registam o
maior nº de desempregados.
Ainda de acordo com os dados constantes do site do IEFP, respeitantes ao concelho de
Aveiro e ao mês de Maio, no ano de 2014, o nº de desempregados foi de 4 021, no ano
de 2013 foi de 4 672, e no ano de 2012 de 4 074.
A análise da distribuição da estrutura empresarial (Quadro IV.56) indica como principal
ramo de actividade, para todas as unidades territoriais, o Comércio por Grosso e a
Retalho, com percentagens na ordem dos 20%. Segue-se o ramo das Actividades
Administrativas e Serviços de Apoio, também para todas as unidades, com excepção da
região Centro, onde a construção com 11,2% ocupa o segundo lugar.
Destaque ainda para as actividades de consultoria, científicas, técnicas e similares, que
ocupam uma parte significativa da população, com valores na ordem dos 10%.
Para qualquer uma das unidades em análise, as empresas cuja actividade está ligada ao
ramo da electricidade, gás, vapor, água quente e fria e ar frio, são aquelas que possuem
menor representatividade, com percentagens residuais.
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Quadro IV.56 – Distribuição Absoluta e Percentual do total de Empresas por Município da Sede,
segundo a CAE-Rev.3, 2012
CAE. – Rev.3

A–
B–
C–
D–
E–
F–
G–
H–
I–
J–
L–
M
–
N–
P–
Q–
R–
S–

TOTAL
Agricultura, Produção Animal, Caça, Floresta e
Pesca
Indústrias Extractivas
Indústrias Transformadoras
Electricidade, gás, vapor, água quente e fria e
ar frio
Captação, tratamento e distribuição de água;
saneamento gestão de resíduos e despoluição
Construção
Comércio por grosso e a retalho; reparação de
veículos automóveis e motociclos
Transportes e armazenagem
Alojamento, restauração e similares
Actividades de informação e de comunicação
Actividades Imobiliárias
Actividades de consultoria, científicas, técnicas
e similares
Actividades administrativas e serviços de apoio
Educação
Actividades de saúde humana e apoio social
Actividades artísticas, de espectáculos,
desportivas e recreativas
Outras Actividades de serviços

Portugal
Continental
Abs,
(%)
1.017.697

Centro

Baixo Vouga

Abs,
(%)
230.274

Abs,
(%)
39.188

Aveiro
Abs,

(%)
8.809

49 166

4,83

13 796

5,99

1 772

4,52

177

2,01

1 134
67 196

0,12
6,60

429
16 804

0,19
7,30

31
3 595

0,08
9,17

2
542

0,02
6,15

854

0,08

186

0,08

32

0,08

3

0,03

1 126

0,11

312

0,14

57

0,15

14

0,16

85 313

8,38

25 697

11,16

4 140

10,56

672

7,63

228 976

22,50

55 966

24,30

9 773

24,94

1 883

21,38

21 261
79 438
13 927
27 024

2,09
7,80
1,37
2,66

5 179
17 586
2 129
4 456

2,25
7,64
0,92
1,94

578
2 626
415
759

1,47
6,70
1,06
1,94

90
535
178
213

1,02
6,07
2,02
2,42

106 238

10,44

20 658

8,97

3 560

9,08

1 145

12,30

126 415
53 545
77 944

12,42
5,26
7,66

23 425
12 653
15 406

10,17
5,49
6,69

4 762
2 063
2 301

12,15
5,26
5,88

1 299
682
697

14,75
7,74
7,91

26 529

2,61

4 725

2,05

887

2,26

263

2,99

51 611

5,07

10 867

4,72

1 837

4,69

414

4,70

Fonte: INE, Anuário Estatístico da Região Centro, 2013

Dentro da CAE onde o projecto em análise se enquadra (industrias transformadoras),
constata-se que é o Baixo Vouga a unidade territorial com a maior percentagem da
população afecta a esta actividade económica (9,2%). As restantes unidades apresentam
valores que variam entre os 6,2% (concelho de Aveiro) e 7.3% (região Centro).
12.8

Sector Industrial
Tendo em consideração a tipologia do projecto em avaliação e a importância da
indústria na área em estudo, irá realizar-se neste ponto uma caracterização mais
detalhada do sector industrial.
A região de Aveiro tem apresentado, ao longo das últimas décadas, um dinamismo
empresarial ímpar no contexto nacional. Caracteriza-se, actualmente, por uma forte
densidade empresarial e por um aparelho produtivo em que predomina o sector
industrial, com numerosas empresas de referência em Portugal, muitas das quais
assumindo uma forte vocação exportadora, o que faz desta região uma das que apresenta
maior contribuição para as exportações nacionais.
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Das actividades industriais de maior relevância destacam-se diversos sectores
tradicionais, designadamente a metalomecânica, a indústria química, a madeira e a
cortiça, entre outros. Contudo, é de referir também o surgimento, nos últimos anos, de
actividades industriais produtoras de bens de forte componente tecnológica e de
vocação exportadora, facto a que não é alheio o impulso dado pela Universidade de
Aveiro e pelos pólos tecnológicos existentes na região.
Os valores do Produto Interno Bruto (PIB) mostram a importância da região de Aveiro
para a Região Centro, ou seja, é a sub-região da Região Centro que mais contribui para
o PIB nacional e regional e uma das sub-regiões do Centro que apresenta maior PIB per
capita e produtividade. No entanto, tanto o PIB como a produtividade encontram-se
abaixo das respectivas médias nacionais e longe dos valores referentes à Grande Lisboa.
Segundo o Programa Territorial de Desenvolvimento para a Sub-Região do Baixo
Vouga, o perfil de especialização da estrutura produtiva sub-regional da região de
Aveiro assenta basicamente em dois factores:
•

•

Um perfil que assenta no factor “recursos naturais”, incidindo nos segmentos
iniciais das respectivas cadeias de valor (Agro-alimentar e Pasta de Papel), ou no
factor “mão-de-obra”, de utilização intensiva de força de trabalho não qualificada
(Têxtil e Madeira e Mobiliário), que tem experimentado uma expressiva perda de
competitividade face a economias emergentes que conseguem oferecer menores
custos de produção;
Um perfil de diferenciação do produto, de significativo dinamismo industrial, que
apresenta forte capacidade exportadora e elevado valor acrescentado (Indústrias
Metalúrgicas de Base e Indústrias Metalúrgicas e Produtos Cerâmicos), mas que se
encontra em desaceleração.

Ainda de acordo com o mesmo programa, “o desenvolvimento das actividades com
maior potencial na sub-região deve passar pela promoção de aglomerações produtivas
numa lógica de “cluster”, não só através da concessão de incentivos, mas também
através da sensibilização dos actores e da formação de consensos”.
No sentido de obter um retrato da especialização produtiva das indústrias
transformadoras na região em estudo, apresenta-se no Quadro IV.48 a distribuição das
mesmas.
Segundo a Associação Industrial do distrito de Aveiro (AIDA) “Em termos económicos
o Concelho de Aveiro caracteriza-se por uma tradição industrial fortemente enraizada,
sendo o concelho responsável por quase 12% do total da produção da indústria
transformadora do Distrito.”
Conforme se pode verificar pelos dados apresentados no Quadro IV.57 o maior número
de indústrias transformadoras, para todas as unidades de análise, é o das indústrias de
fabricação de produtos metálicos, a que se segue as indústrias alimentares.
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Quadro IV.57 – Distribuição do total de Indústrias Transformadoras
Indústrias Transformadoras

Portugal Continental

Centro

Baixo Vouga

Aveiro

TOTAL
Indústrias alimentares
Indústria das bebidas
Indústria do tabaco
Fabricação de têxteis
Indústria do vestuário
Indústria do couro e dos produtos do couro
Indústrias da madeira e da cortiça e suas obras, excepto mobiliário; Fabricação de
obras de cestaria e de espartaria
Fabricação de pasta, de papel, de cartão e seus artigos
Impressão e reprodução de suportes gravados
Fabricação de coque, produtos petrolíferos refinados e de aglomerados de
combustíveis
Fabricação de produtos químicos e de fibras sintéticas ou artificiais, excepto produtos
farmacêuticos
Fabricação de produtos farmacêuticos de base e de preparações farmacêuticas
Fabricação de artigos de borracha e de matérias plásticas
Fabricação de outros produtos minerais não metálicos
Indústrias metalúrgicas de base
Fabricação de produtos metálicos, excepto máquinas e equipamentos
Fabricação de equipamentos informáticos, equipamento para comunicações e produtos
electrónicos e óticos
Fabricação de equipamento eléctrico
Fabricação de máquinas e de equipamentos, n.e.
Fabricação de veículos automóveis, reboques, semi-reboques e componentes para
veículos automóveis
Fabricação de outro equipamento de transporte
Fabrico de mobiliário e de colchões
Outras indústrias transformadoras
Reparação, manutenção e instalação de máquinas e equipamentos

67 196
8 882
1 100
2
3 169
8 892
3 034

16 804
2 948
322
0
442
906
253

3 595
530
65
0
86
161
33

542
104
3
0
11
30
0

5 497

1 514

272

30

457
2 837

107
514

32
121

3
17

14

5

0

0

772

212

43

9

123
1 076
4 155
356
12 082

12
382
1 506
103
4 312

0
72
263
41
1 078

0
3
43
2
140

320

60

15

4

698
1 566

176
424

64
118

18
27

488

143

42

5

191
5 102
3 166
3 217

69
1 020
571
803

47
212
109
191

5
25
19
44

Fonte: INE, Anuário Estatístico da Região Centro, 2013
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12.9

Equipamentos Colectivos
No concelho de Aveiro as funções centrais encontram-se polarizadas na cidade de
Aveiro, que domina todo o concelho, em termos espaciais e funcionais, dispondo de
infra-estruturas administrativas, económicas, de protecção civil e segurança,
educacionais e de saúde, bem como infra-estruturas desportivas, culturais e artísticas.
Relativamente aos equipamentos de saúde, o concelho de Aveiro dispõe de 1 hospital
público (Hospital Infante D. Pedro - Centro Hospitalar do Baixo Vouga, EPE), 1 hospital
privado (Cliria - Hospital Privado de Aveiro, SA), 3 unidades de saúde familiar e
3 unidades de cuidados de saúde personalizados.
Os indicadores de saúde relativos a 2013 (INE-Anuário Estatístico da Região Centro 2013),
registam uma relação de 5,2 médicos, 8,4 enfermeiros e 0,3 farmácias por 1000 habitantes,
enquanto na NUT III Baixo Vouga a proporção é de 2,8 médicos, 4,4 enfermeiros e
0,3 farmácias por 1000 habitantes. Na região Centro a proporção é de 3,9 médicos,
6,3 enfermeiros e 0,3 farmácias por 1000 habitantes e no Continente é de 4,3 médicos,
6,3 enfermeiros e de 0,3 farmácias.
A nível escolar, estão inventariados no concelho de Aveiro (ano 2012/2013)
126 estabelecimentos, que, no seu conjunto, cobrem os diversos graus de ensino (préescolar a superior), dos quais 55 são de educação pré-escolar, 59 do ensino básico e 7 do
ensino secundário (INE-Anuário Estatístico da Região Centro 2013). A nível de ensino
superior, existem 5 estabelecimentos (3 públicos e 2 privados), entre os quais se destaca a
Universidade de Aveiro com diversas licenciaturas, em diferentes áreas.
Existem, ainda, estabelecimentos de ensino profissional, como a Escola Profissional de
Aveiro, Escola de Formação Profissional de Turismo de Aveiro e uma escola de ensino
artístico - Conservatório de Música de Aveiro da Calouste Gulbenkian.
De entre os principais equipamentos culturais, refere-se a Biblioteca Municipal, o
Teatro Aveirense, o Arquivo Municipal, o Centro Cultural de Congressos, 2 Espaços
Internet e salas de cinema.
Relativamente aos equipamentos desportivos, o concelho dispõe de vários pavilhões
desportivos e 1 estádio municipal.

12.10

Infra-estruturas
Segundo dados do INE relativos ao ano de 2009, apresentados no Quadro IV.58, a
totalidade da população residente no concelho de Aveiro encontra-se servida por
sistemas de abastecimento de água.
Também no que se refere à população servida por sistemas de drenagem de águas
residuais, o valor percentual ronda os 100%, contrastando com as restantes unidades
territoriais, onde os valores se situam na ordem dos 80%.
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Em relação à população servida por estações de tratamento de águas residuais (ETAR),
o nível de atendimento no concelho de Aveiro é de 96% dos residentes, valor bastante
superior ao do Baixo Vouga, que é de 70%, e mesmo ao do Continente, que é de 74%.
Quadro IV.58 – Indicadores dos sistemas de abastecimento de água e de drenagem e tratamento de
águas residuais

Unidade Territorial

População servida População servida População servida
por sistemas de
por estações de
por sistemas de
drenagem
de
tratamento de
abastecimento de
águas
residuais
águas
residuais
água (%)
(%)
(%)

Proporção de
águas residuais
tratadas (%)

Concelho de Aveiro

100

99

96

100

Sub-região do Baixo
Vouga

98

83

70

100

Região Centro

96

80

72

99

Portugal Continental

96

84

74

97

Fonte: INE (Período de referência dos dados - 2009)

Relativamente à proporção de águas residuais tratadas, os valores das diferentes
unidades territoriais são bastante próximos, destacando-se o facto da totalidades das
águas residuais do concelho de Aveiro e da sub-região serem objecto de tratamento.
12.10.1 Abastecimento de água
A AdRA – Águas da Região de Aveiro, S.A. é a entidade que gere e explora, em regime de
parceria pública, os serviços de água e saneamento relativos ao Sistema de Águas da Região
de Aveiro (SARA). É uma sociedade anónima, integrada no Sector Empresarial do Estado,
que tem como accionistas a AdP – Águas de Portugal, S.A., em representação do Estado,
com 51% do capital social. Os restantes 49% do capital social são detidos por dez
accionistas, os municípios de Águeda, Albergaria-a-Velha, Aveiro, Estarreja, Ílhavo,
Murtosa, Oliveira do Bairro, Ovar, Sever do Vouga e Vagos, em percentagens
diferenciadas.
O Sistema de Águas da Região de Aveiro é um sistema territorialmente integrado, criado
pela agregação dos sistemas municipais de abastecimento de água para consumo público e
de saneamento de águas residuais urbanas dos municípios envolvidos na parceria e nas
infra-estruturas e equipamentos a construir.
Importa referir que o município de Aveiro integra este Sistema como utilizador apenas
no que se refere ao abastecimento de água, uma vez que no saneamento de águas
residuais faz parte do Sistema Multimunicipal de Abastecimento de Água e de
Saneamento do Centro Litoral de Portugal, conforme se refere no ponto seguinte.
Esta empresa compreende, em regime de exclusividade no âmbito territorial, a concepção, o
projecto, a construção, a extensão, a reparação, a renovação, a manutenção, a aquisição das
infra-estruturas e dos equipamentos, a respectiva exploração e a prestação dos serviços de
águas e saneamento.
O Sistema de Águas da Região de Aveiro está dotado de infra-estruturas compreendendo
uma área aproximada de 1 500 km2 e está preparado para servir mais de 150 mil clientes.
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O nível de cobertura actual em abastecimento de água é, para o conjunto dos
municípios, bastante elevado – 97,6%.
Enquanto entidade gestora, a AdRA tem também a responsabilidade de controlar a
qualidade da água fornecida em conformidade com as normas legalmente estabelecidas.
Na Figura IV.56 está expressa a origem da água para a freguesia em estudo, bem como
o nº de pontos de amostragem de qualidade da água.
Figura IV.56 – Controlo da qualidade da água na zona em estudo

Fonte: www.adra.pt

Para manter e construir novas infra-estruturas a AdRA prevê um investimento inicial na
ordem dos 23 milhões de euros, na vertente do abastecimento.
As infra-estruturas a manter, a remodelar e a construir encontram-se mencionadas no
Quadro IV.59.
Quadro IV.59 – Infra-estruturas das redes de abastecimento e
saneamento a manter, remodelar e construir
Abastecimento
Captação (un.)
ET + PC (un.)
EE (un.)
Reservatório (un.)
Adução (km)
Redes (km)

A manter
109
55
139
113
284
3 174

A remodelar
1
0
9
14
35
10

A construir
2
8
8
24
45
69

2009
109
55
139
113
284
3 174

2017
111
63
147
137
334
3 243

Fonte: http://www.adra.pt/
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12.10.2 Saneamento de águas residuais
A Águas do Centro Litoral (AdCL), S.A., é uma sociedade anónima de direito privado e
capitais públicos, constituída através do Decreto-Lei n.º 92/2015, de 29 de Maio, à qual
foi atribuída a concessão da exploração e da gestão do Sistema Multimunicipal de
Abastecimento de Água e de Saneamento do Centro Litoral de Portugal, por um período
de 30 anos. A AdCL sucede nos direitos e obrigações a outras Sociedades extintas, entre
as quais a SIMRIA - Saneamento Integrado dos Municípios da Ria, S.A., concessionária
do sistema multimunicipal de saneamento da Ria de Aveiro.
O Sistema integra como utilizadores os seguintes municípios:
•

•

No abastecimento de água e saneamento de águas residuais: os municípios de
Ansião, Arganil, Coimbra, Condeixa-a-Nova, Góis, Leiria, Lousã, Mealhada,
Miranda do Corvo, Penacova, Penela, Vila Nova de Poiares, aos quais corresponde
uma população no horizonte do projecto (2025) de cerca de 339 mil habitantes;
No saneamento de águas residuais: os municípios de Águeda, Albergaria-a-Velha,
Aveiro, Batalha, Cantanhede, Estarreja, Espinho, Ílhavo, Marinha Grande, Mira,
Murtosa, Oliveira do Bairro, Ovar, Ourém, Porto de Mós, Santa Maria da Feira,
Soure, Vagos, representando 750 mil de habitantes-equivalentes.
Figura IV.57 – Saneamento de águas residuais (AdCL)
Legenda
Sede AdCL
Centro Operacional da Ria Norte
Centro Operacional da Ria Sul
Centro Operacional do Mondego
Centro Operacional da Lousã
Centro Operacional das Olhalvas

Fonte: http://www.aguasdocentrolitoral.pt
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Quanto às infra-estruturas de saneamento, a AdCL construiu e reabilitou Estações de
Tratamento de Águas Residuais (ETAR) e Estações elevatórias (EE), que garantem a
recolha e tratamento adequado das águas residuais, num total de 67 ETAR, 849 km de
emissários, 158 EE e 2 emissários submarinos.
Tal como referido no Capítulo III, as águas residuais domésticas e industriais do
Projecto Smooth serão ligadas à rede existente da Celcacia, que está ligada à respectiva
ETAR, com o efluente tratado conduzido para o colector de saída da ETAR de Cacia,
do Sistema Multimunicipal de Abastecimento de Água e de Saneamento do Centro
Litoral de Portugal, para descarga no mar através de exutor submarino.
12.10.3 Resíduos sólidos
A recolha dos resíduos sólidos do concelho de Aveiro é realizada pela SUMA –
Serviços Municipalizados e Meio Ambiente S.A., como empresa prestadora de serviços
de recolha de resíduos indiferenciados e limpeza urbana, sendo o nível de atendimento
praticamente de 100%. O concelho dispõe, também, de recolha selectiva para as
diversas fileiras de resíduos.
Os resíduos são encaminhados para o Centro Integrado de Tratamento e Valorização de
Resíduos Sólidos Urbanos (CITVRSU) de Aveiro, infra-estrutura localizada na
freguesia de Eirol, concelho de Aveiro.
O CITVRSU é dotado de uma Unidade de Tratamento Mecânico e Biológico (TMB)
para tratamento de resíduos sólidos urbanos indiferenciados, uma Estação de Triagem
Automatizada para tratamento de resíduos recicláveis provenientes da recolha selectiva,
uma Unidade de preparação de Combustível Derivado de Resíduos (CDR) para
tratamento da fracção com poder calorífico da unidade de TMB, uma Unidade de
Valorização Energética do Biogás produzido na unidade de TMB e um Aterro Sanitário
de Apoio.
O referido CITVRSU integra o Sistema Multimunicipal de Tratamento e Valorização de
Resíduos Sólidos Urbanos do Litoral Centro, constituído a 5 de Setembro de 1996,
através do Decreto-Lei nº 166/96, integrando 36 municípios (12.9 % da população), da
responsabilidade da ERSUC, empresa de capitais públicos.
O referido sistema, que abrange 36 municípios, entre os quais Aveiro, envolve uma área
de 7000 km² (7.9 % do território nacional), serve uma população de aproximadamente
um milhão de habitantes e trata de cerca de 430 000 toneladas de resíduos por ano.
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Quadro IV.60 – Resíduos urbanos recolhidos por tipo de recolha e tipo de destino, por município, 2013

Tipo de Recolha
Recolha Indiferenciada
Unidade territorial

Portugal
Continente
Centro

Total

Recolha Selectiva

Tipo de Destino
Total

Aterro

Tipo de Destino

Valorização Valorização Valorização
Energética
Orgânica
Multimaterial

Total

Aterro

Valorização Valorização Valorização
Energética
Orgânica
Multimaterial

4 597 940 4 009 450 2 300 835

1 084 090

512 572

111 953

588 490

19 360

6 532

80 429

482 168

4 362 980 3 804 434 2 195 322

992 740

505 740

110 632

558 546

19 192

511

80 429

458 414

904 147

819 552

482 978

7 346

279 331

49 896

84 595

6 711

0

2

77 882

160 101

148 135

47 909

0

97 645

2 581

11 965

0

0

0

11 965

16 157

14 901

4 783

0

9 865

254

1 256

0

0

0

1 256

Albergaria-a-Velha

8 594

8 052

2 584

0

5 330

137

542

0

0

0

542

Anadia

9 946

8 998

3 101

0

5 712

186

948

0

0

0

948

Aveiro

37 079

34 545

11 087

0

22 869

589

2 533

0

0

0

2 533

9 469

8 650

2 776

0

5 726

147

819

0

0

0

819

19 407

18 139

5 822

0

12 008

309

1 268

0

0

0

1 268

Mealhada

7 276

6 493

2 237

0

4 121

134

784

0

0

0

784

Murtosa

4 901

4 584

1 471

0

3 034

78

317

0

0

0

317

Oliveira do Bairro

8 254

7 550

2 423

0

4 998

129

704

0

0

0

704

27 120

25 527

8 193

0

16 899

435

1 593

0

0

0

1 593

Sever do Vouga

3 429

2 989

959

0

1 979

51

440

0

0

0

440

Vagos

8 469

7 708

2 474

0

5 103

131

761

0

0

0

761

Baixo Vouga
Águeda

Estarreja
Ílhavo

Ovar

Fonte: INE - Anuário Estatístico da Região Centro 2013
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Segundo o Anuário Estatístico da Região Centro de 2013, os resíduos urbanos
recolhidos por habitante no concelho de Aveiro correspondem a 479 kg, sendo que a
proporção de resíduos urbanos recolhidos selectivamente corresponde a 7%.
De acordo com os dados expressos no Quadro IV.51 obtido do Anuário Estatístico da
Região Centro 2013, o concelho de Aveiro foi aquele que apresentou o maior volume de
resíduos urbanos recolhidos, ou seja, 37 079 t, dos quais 34 545 t são provenientes de
recolha indiferenciada e 2 533 t de recolha selectiva.
12.11

Acessibilidades
Uma das principais vantagens competitivas do distrito de Aveiro é, sem dúvida, o
desenvolvimento e a qualidade das suas infra-estruturas, nomeadamente de transportes.
De facto a região é servida pelas principais redes viárias nacionais, quer rodoviárias
quer ferroviárias, permitindo uma rápida ligação inter-regional e internacional.
A proximidade ao aeroporto internacional Francisco Sá Carneiro, no Porto, e o rápido
acesso aos portos de Aveiro e Leixões, permitem uma ligação célere das empresas ao
exterior e funcionam como portas abertas aos mercados da Europa, América e África, bem
como aos mercados mais longínquos da Ásia e Oceânia. Deve-se referir, ainda, a existência
de uma plataforma intermodal na região – Plataforma Multimodal de Cacia - cuja estrutura
combina as redes viária, ferroviária e marítima, com ligação à Europa e permite o
escoamento fácil de mercadorias para os mercados internacionais (ver Figura IV.58).
Esta plataforma caracteriza-se fundamentalmente pela construção de dois pólos – um
localizado na zona portuária e outro em Cacia – que funcionam como um todo enquanto
plataforma portuária multimodal (marítima, rodo e ferroviária) de apoio ao Porto de Aveiro
e pela instalação, no layout terminal intermodal, de um feixe de recepção/expedição de
comboios e um feixe de oito linhas de carga/descarga, das quais três electrificadas, que
asseguram a intermodalidade rodoferroviária. A plataforma tem uma área total de 9,8 ha,
dos quais 6,3 ha destinados à fixação de actividades logísticas e à realização de operações
ferroviárias de carga/descarga.

12.11.1 Rede rodoviária
A rede rodoviária do território em estudo é constituída por estradas de diversas
classificações, que formam uma malha hierarquizada, oferecendo diversos níveis de
serviço, e que, globalmente, satisfaz as necessidades de mobilidade de pessoas e bens.
Tendo em conta a sua localização, o distrito de Aveiro é atravessado por dois eixos
rodoviários estruturantes, itinerários principais (IP) classificados na Rede Fundamental
no Plano Rodoviário Nacional (PRN), conforme apresentado na Figura IV.58, ou seja:
•

•

O IP5 (ou A25), com uma direcção transversal à região, que estabelece o enlace entre o
litoral, na zona do porto de Aveiro, o interior e Espanha, e que se assume como um dos
principais eixos de ligações Este-Oeste e vice-versa, ao nível nacional e internacional;
O IP1 (ou A1) que desempenha um papel fundamental nas ligações Norte-Sul e na
articulação dos principais pólos ao longo de toda a faixa litoral.
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Figura IV.58 – Acessibilidades na envolvente imediata do projecto

ÁREA EM ESTUDO

AERÓDROMO

PORTO DE AVEIRO
(Plataforma Multimodal de Cacia)

PLATAFORMA MULTIMODAL
DE CACIA
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Também nas ligações Norte-Sul, salienta-se o Itinerário Complementar nº 1 (IC1), em perfil
de auto-estrada, com um traçado paralelo à EN109 e localizado entre esta estrada e a A1.
Para Sul do IP5, esta via corresponde à A17, e para Norte à A29 (Figura IV.58). Quer a
A29, quer a A17 (a partir de Mira para Norte), quer ainda a A25, no troço compreendido
entre a A1 e o Porto de Aveiro, fazem parte da Concessão da Costa de Prata, cuja
concessionária é a Ascendi Costa de Prata - Auto-Estradas da Costa de Prata, S.A.
Merecem ainda destaque dois eixos que se desenvolvem longitudinalmente no Baixo
Vouga: a EN109, a Poente do IP1, e o IC2 a Nascente (Figura IV.58). De referir que a
EN109, entre Vagos e o atravessamento do Rio Vouga, foi desclassificada,
encontrando-se, assim, fora da rede rodoviária nacional.
Estas vias desempenham um papel importante na organização da rede urbana, com
efeito estruturante ao nível da localização de determinadas actividades e para onde
convergem outras estradas com ligação ao resto da região. O IC2 permite as ligações
Norte-Sul com os municípios de Oliveira de Azeméis e São João da Madeira a Norte
(com o Entre Douro e Vouga) e a Sul, com Águeda.
O Quadro IV.61 apresenta as principais vias que servem o território do distrito de
Aveiro, integradas na Rede Rodoviária Nacional (ver Figura IV.59), ou seja, as vias da
rede complementar (Itinerários Complementares e Estradas Nacionais), da rede
fundamental (Itinerários Principais) e da rede regional.
Figura IV.59 – Rede rodoviária incluída no Plano Rodoviário Nacional

Fonte: www.infraestruturasdeportugal.pt

Estudo de Impacte Ambiental do Projecto Smooth - Relatório
IV-191

Quadro IV.61 – Principais Vias da Rede Rodoviária Nacional que servem o concelho de Aveiro
Classificação

Designação / Ligação
que assegura

IP1

Valença / Castro Marim

IP5

Aveiro / Vilar Formoso

IC1

Valença /Guia

IC2

Lisboa / Porto

EN109-5

Estarreja / Ria de Aveiro

EN235
EN327
ER333
ER335

Aveiro / Anadia
Ovar / São Jacinto
Vagos / Oiã
Ílhavo / IC 1

Ligações / Pontos extremos e intermédios
Valença – Braga – Porto – Aveiro – Coimbra – Leiria –
Santarém – Lisboa – Montijo – Setúbal – Aljustrel – Faro –
Castro Marim
Aveiro – Viseu – Guarda - Vilar Formoso
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)
Lisboa – Rio Maior – Leiria – Coimbra – São João da
Madeira – Argoncilhe – Porto
Estarreja (IC 1) – Murtosa - Ria de Aveiro (entroncamento da
EN 327)
Aveiro – Oiã – Oliveira do Bairro – Anadia (IC 2)
Ovar (IC 1) – Torreira-São Jacinto
Vagos – Oiã (entroncamento da EN 235)
Ílhavo – IC 1

12.11.2 Rede ferroviária
No que respeita às acessibilidades ferroviárias, o distrito de Aveiro dispõe da Linha do
Norte e da Linha do Vouga. A primeira tem bitola larga, via dupla e é electrificada,
constituindo um elemento muito importante na acessibilidade e mobilidade da
população dos municípios que atravessa (o comboio tem um peso significativo nas
deslocações pendulares). A segunda tem características técnicas menos vantajosas,
bitola estreita, via única e não é electrificada, oferecendo apenas o serviço regional de
passageiros (Figura IV.60).
Figura IV.60 – Mapa de serviços da CP
Legenda:
Serviço Alfa Pendular
Serviço Intercidades
Serviço Inter‐Regional
Serviço Regional/Urbano
Serviço Rodoviário de Substituição

Fonte: www.cp.pt
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De referir ainda o Ramal Ferroviário do Porto de Aveiro ou Linha do Porto de Aveiro,
ramal ferroviário que une a Plataforma Multimodal de Cacia (km 276,400 da Linha do
Norte), ao Porto de Aveiro, numa extensão total aproximada de 9 km.
12.11.3 Infra-estruturas portuárias
Quanto às infra-estruturas portuárias, o Porto de Aveiro assume grande importância na
região, tendo nas duas últimas décadas evidenciado um significativo dinamismo,
reflectido num crescimento de tráfego apreciável e num aumento progressivo do grau de
diversificação dos produtos movimentados. Apresentou um crescimento médio anual
superior ao crescimento do conjunto dos portos portugueses, passando a ser o principal
porto português na movimentação de produtos metalúrgicos e um importante porto, no
contexto nacional, na movimentação de carga fraccionada.
Em termos de tipos de tráfego, o porto de Aveiro movimenta essencialmente cargas
fraccionadas, (designadamente produtos metalúrgicos e produtos florestais), granéis
sólidos (designadamente produtos agro-alimentares e cimento) e granéis líquidos
(constituídos principalmente por produtos químicos), perspectivando-se que estes
últimos venham a registar um incremento assinalável nos próximos anos, devido à
instalação de tanques de armazenagem de produtos petrolíferos da BP e da AVIA e aos
planos de produção de biodiesel e de aerogeradores para a energia eólica.
O Porto de Aveiro possui dois terminais especializados de pesca e uma reserva de terrenos
de extensão portuária, o que em conjunto com as infra-estruturas dos terminais, dotará o
porto de Aveiro com uma área de 190 ha, disponível para a implementação de actividade
logísticas e industriais. Os acessos rodoviários do Porto de Aveiro aos portos de Leixões,
Viana do Castelo e Lisboa são assegurados pelo IP1 (A1). As ligações do Porto de Aveiro
ao IP1 são garantidas através do IP5.
Por fim, e no que respeitas às infra-estruturas aeroportuárias, refere-se a existência de
um aeródromo localizado em São Jacinto e com relativa importância regional. Este
aeródromo foi aberto à aviação civil e ao público há poucos anos, tendo vindo a registar
um crescente movimento e utilização - anteriormente encontrava-se afecto em exclusivo
ao uso militar.
12.12

Caracterização da Área de Implantação do Projecto
Cacia é uma das freguesias do concelho de Aveiro, localizada na zona a Norte da
cidade. Delimitada a Sul pela A25/IP5, a Nascente pela Ria de Aveiro, a Norte e a
Nascente pelo rio Vouga.
Internamente, a freguesia é atravessada pela linha férrea do Norte, pela EN109 e pela
A25. No geral, a ocupação edificada ocorre em torno das principais nucleações:
Sarrazola, Quintã do Loureiro, Vilarinho, Paço, Póvoa do Paço, Mataduços e Taboeira,
mas também ao longo da EN109 onde se concentram edificações de uso diversificado
(habitação, indústria, armazéns e algum comércio). A área de intervenção localiza-se na
zona Nascente da freguesia de Cacia, a cerca de 8 km de Aveiro, sendo limitada a
Nascente por terrenos agrícolas e área urbana, a Sul pela EN109 (designada localmente
de Rua 31 de Janeiro), a Poente e a Norte pela unidade industrial da Celcacia.
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A freguesia de Cacia, onde se localiza a área em estudo, caracteriza-se por possuir um
forte carácter industrial, assente na existência da Celcacia, que tem um importante papel
sócio-económico na região e no País, associado à produção e exportação de pasta de
papel.
A Celcacia, pertencente ao Grupo Portucel Soporcel, é a mais antiga fábrica de pasta
química a funcionar em Portugal, tendo iniciado a sua actividade em 1953.
A instalação da unidade industrial de produção de papel tissue, da Portucel Soporcel
Tissue (PST) junto à Celcacia, permitirá efectuar a integração parcial do fabrico de
pasta branqueada de eucalipto na produção de bobinas de papel e artigos de papel de
uso doméstico e sanitário, bem como optimizar o aproveitamento do terreno e das infraestruturas existentes, que se adaptam bem às novas necessidades, como sejam os
sistemas de captação e tratamento de água e de tratamento de efluentes.
A unidade industrial da PST será instalada numa área com cerca de 14,5 ha, localizada a
SW, em que a maior parcela (cerca de 9 ha) está já intervencionada, dado que tem sido
utilizada pela Celcacia para armazenamento de rolaria de madeira e estacionamento de
viaturas, conforme se pode observar nas Fotos IV.26 e IV.27.

Foto IV.26 – Zona Norte da área de implantação
do projecto

Foto IV.27 – Armazenamento de rolaria de
madeira

No entanto, as parcelas situadas no limite Poente e Norte, com uma área de cerca de
5 ha, correspondem a terrenos com uso agrícola. Ainda na zona Poente, mas na
envolvente imediata da área em estudo, domina o uso urbano, com a presença de vários
edifícios de uso habitacional, correspondentes a moradias térreas ou com 2 pisos, às
quais se encontra associada uma parcela de terreno utilizada para jardim e/ou cultivo de
produtos hortícolas e pomares (Fotos IV.28 e IV.29).
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Foto IV.28 – Parcelas com uso agrícola e
habitações na envolvente

Foto IV.29 – Parcelas com uso agrícola (limite
Noroeste)

Na proximidade imediata da zona em estudo é notória uma estreita relação entre a
ocupação (conjuntos edificados) e as características geomorfológicas do território
(espaços agro-florestais).
Sobretudo ao longo das vias que estabelecem ligação com a EN109, observa-se um
povoamento de tipo linear (estradas urbanizadas), que é favorecido por uma estrutura de
propriedade muito repartida. A dimensão e configuração das parcelas rurais, de frente
estreita e extensa profundidade, dispostas perpendicularmente às vias de acesso,
condicionaram fortemente toda a ocupação.
Tal como referido anteriormente, a edificação assenta em tipologias tradicionais de
moradia unifamiliar à beira da estrada, complementada por agricultura de subsistência.
Pontualmente, esta estrutura é interrompida por edificações colectivas, pequenas
unidades fabris, armazéns ou comércio.
Não é uma zona onde existam densas áreas urbanas consolidadas, mas sim áreas em
situação pré-urbana, onde o tecido mantém em simultâneo características urbanas e
rurais, que resultam de uma progressiva urbanização de espaços rurais com grande
acessibilidade à cidade de Aveiro.
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13.

ORDENAMENTO TERRITORIAL

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 n.º 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), aplicam-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).
O âmbito municipal concretiza-se 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).
Ao concelho de Aveiro 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 4 – PGBH do Vouga, Mondego e Lis, o Plano Regional de Ordenamento das
Florestas do Centro Litoral e o Plano da Rede Natura 2000.
No nível regional, há a considerar o Plano Regional de Ordenamento Territorial do
Centro - PROT C e, no âmbito municipal, refere-se o Plano Director Municipal, à data
em revisão, e Planos de Pormenor e/ou Planos de Urbanização eventualmente
aplicáveis, como se detalha mais adiante.
Aplica-se, ainda, à área de intervenção o Plano Municipal de Defesa da Floresta contra
Incêndios de Aveiro.

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).
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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”.
O Plano de Gestão das Bacias Hidrográficas que Integram a Região Hidrográfica n.º 4
(RH4) - PGRH do Vouga, Mondego e Lis foi aprovado pela Resolução do Conselho de
Ministros n.º 16-B/2013, publicada na Iª Série do Diário da República n.º 58, de 22 de
Março de 2013.
O Plano estabelece os seguintes objectivos estratégicos para a RH4, indicado no
Quadro IV.62:
Quadro IV.62 – Objectivos estratégicos por área temática
Área Temática

AT 1
Qualidade da Água

AT 2
Quantidade da Água

Objectivos

AT1_OE1: Proteger a qualidade das massas de águas superficiais
(costeiras, de transição e interiores) e subterrâneas, visando a sua
conservação ou melhoria
AT1_OE02: Garantir a protecção das origens da água e dos
ecossistemas de especial interesse, incluindo a manutenção de um
regime de caudais ambientais e, em particular, de caudais
ecológicos
AT1_OE03: Garantir a resolução de problemas de escassez
ocasionados por falta de infra-estruturas
AT2_OE01: Promover e incentivar o uso eficiente da água, por
forma a assegurar a quantidade para os diversos usos,
contribuindo para melhorar a oferta e para gerir a procura
AT2_OE02: Promover a utilização de água com fins múltiplos e
a minimização dos conflitos de usos
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Quadro IV.62 – Objectivos estratégicos por área temática (cont.)
Área Temática

AT3
Gestão de riscos e Valorização do
Domínio Hídrico

AT4
Quadro Institucional e Normativo

AT5
Quadro Económicos e Financeiro

AT6
Monitorização, Investigação e
Conhecimento

AT7
Comunicação e Governança

Objectivos
AT3_OE01: Reforçar e promover a protecção, valorização e
regularização da rede hidrográfica e da orla costeira
AT3_OE02: Prevenir e minorar os riscos naturais e antropogénicos
associados a fenómenos hidrológicos extremos e a acidentes de
poluição
AT3_OE03: 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_OE01: 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_OE01: 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
AT5_OE02: Reforçar a recuperação dos custos dos serviços da
água numa estratégia integrada de valorização energética de rios,
mediante a implementação de pequenos aproveitamentos
hidroeléctricos e mediante o licenciamento de alguns
aproveitamentos de bombagem pura
AT6_OE01: Aprofundar o conhecimento técnico e científico
sobre os recursos hídricos e promover a implantação de redes de
monitorização de variáveis hidrológicas e de qualidade física,
química e ecológica da água, nomeadamente das substâncias
perigosas e prioritárias
AT6_OE02: Promover o desenvolvimento de sistemas de
informação relativos ao estado e utilizações do domínio hídrico
AT7_OE01: Fomentar a consciencialização da sociedade sobre o
valor ambiental intrínseco da água e a responsabilização pelo seu
uso eficiente, aumanetando o grau de informação, consulta e
participação pública na gestão dos recursos hídricos
AT7_OE02: Criar um quadro de relacionamento institucional
estimulando parcerias que permitam a compatibilização de
interesses divergentes e a criação de valor

Fonte: 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 PROF Centro Litoral - Plano Regional de Ordenamento Florestal do Centro Litoral foi
aprovado pelo Decreto Regulamentar n.º 11/2006, de 21 de Junho, publicado no Diário da
República n.º 140, Iª Série, de 21 de Junho. Abrangia os municípios de Águeda,
Albergaria-a-Velha, Anadia, Aveiro, Estarreja, Ílhavo, Mealhada, Murtosa, Oliveira do
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Bairro, Ovar, Sever do Vouga, Vagos, Cantanhede, Coimbra, Condeixa-a-Nova,
Figueira da Foz, Mira, Montemor-o-Velho, Penacova, Soure, Batalha, Leiria, Marinha
Grande, Pombal e Porto de Mós.
Este Plano encontra-se actualmente em revisão, dado que, nos termos da Portaria
n.º 78/2013, de 19 de Fevereiro, na sua actual redacção, 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, e a recente actualização da ENF, entre os principais.
Simultaneamente, procedeu-se à suspensão da aplicação dos artigos 36.º e artigos 38.º a 42.º
do regulamento anexo ao Decreto Regulamentar, anteriormente citado.
Na sequência da publicação do Despacho n.º 784/2014, de 17 de Janeiro, a área territorial
de abrangência do PROF Litoral Centro abrange, para além dos concelhos indicados acima,
as áreas de incidência dos PROF Dão Lafões, Pinhal Interior Norte e Pinhal Interior Sul.
Segundo o PROF do Centro Litoral em vigor, o concelho de Aveiro está inserido na
sub-região homogénea (sRH) Ria e Foz do Vouga, onde se pretende conciliar o
desenvolvimento turístico e de recreio, tendo em conta as necessidades de conservação de
habitat, de flora e fauna e de protecção da rede hidrográfica e dos espaços agrícolas,
contribuindo assim para o cumprimento do objectivo estratégico desta região PROF de
“Regular e controlar a fiscalização das actividades de recreio e lazer no sentido da protecção
e conservação das zonas húmidas e dos sistemas dunares”.
A hierarquização de funções propostas para esta sub-região é:
•

1ª função: Conservação de habitat de flora e fauna;

•

2ª função: Recreio, enquadramento e estética da paisagem;

•

3ª função: Protecção;

sendo os objectivos específicos os seguintes:
−

Obj.1 .... Adequar a gestão dos espaços florestais às necessidades de conservação
dos habitat, de fauna e da flora classificados;

−

Obj.2 .... Adequar os espaços florestais à crescente procura de actividades de
recreio e de espaços de interesse paisagístico, considerando igualmente
as condicionantes de conservação dos habitat, de fauna e da flora
classificados;

−

Obj.3 .... Adequar a gestão dos espaços florestais às necessidades de protecção da
rede hidrográfica, ambiental, microclimática e contra a erosão eólica;

−

Obj.4 .... Recuperar os troços fluviais degradados;

−

Obj.5 .... Desenvolver a prática da pesca nas águas interiores associada ao
aproveitamento para recreio nos espaços florestais;
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−

Obj.6 .... Aumentar o nível de gestão dos recursos apícolas e o conhecimento sobre
a actividade apícola e integrar a actividade na cadeia de produção de
produtos certificados;

−

Obj.7 .... Diversificar a ocupação dos espaços florestais arborizados com espécies
que apresentem bons potenciais produtivos.

Na Figura IV.61 está indicado o zonamento proposto para a Sub-região homogénea Ria
e Foz do Vouga.
Figura IV.61 – Zonamento da Sub-região Homogénea Ria e Foz do Vouga
Legenda
Limites administrativos
Região PROF
Sub-regiões homogéneas
Sede de Distrito
Sede de Concelho
Localização do Projecto

Hidrografia
Hidrografia
Principais albufeiras

Zonas Sensíveis
Áreas protegidas
Sítios da Lista Nacional (Directiva Habitats)
Zonas de protecção Especial (Directiva Aves)
Corredores Ecológicos
Zonas críticas do ponto de vista da protecção da
floresta contra incêndios

Regime Florestal
Floresta modelo
Matas Nacionais e Perímetros Florestais

Fonte: ICNF (extraído de www.icnf.pt em 10.09.2015)

13.2.1.3 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 DecretoLei 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.
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As áreas abrangidas por esta classificação existentes no concelho de Aveiro, delimitadas
na Figura IV.35, já apresentada, foram criadas e protegidas ao abrigo da legislação
referida seguidamente. Indicam-se também as áreas integradas no Sistema Nacional de
Áreas Classificadas (Decreto-Lei n.º 142/2008, de 24 de Julho), que contém, para além
das áreas incluídas na Rede Natura 2000, as áreas integradas na Rede de Áreas
Protegidas e as áreas classificadas ao abrigo de compromissos internacionais (Projecto
Ramsar, Projecto MaB da Unesco, Convenção OSPAR, entre outros).
−

ZPE Ria de Aveiro (PTZPE0004), criada pelo Decreto-Lei n.º 384-B/99, de 23 de
Setembro, com estatuto de Zona de Protecção Especial da Rede Natura 2000, no
âmbito da directiva n.º 79/409/CEE (Directiva Aves);

−

Reserva Natural das Dunas de S. Jacinto, pertencente à Rede Nacional de Áreas
Protegidas.

A unidade industrial não se localiza em nenhuma destas áreas, embora se situe muito
próximo da ZPE Ria de Aveiro.
13.2.2

Planos especiais de ordenamento do território
O concelho de Aveiro é abrangido pelos Planos Especiais de Ordenamento a seguir
indicados, que não são directamente aplicáveis à área de intervenção.

13.3

−

POAP – Plano de Ordenamento da Reserva Natural das Dunas de S. Jacinto,
aprovado pela Resolução do Conselho de Ministros n.º 76/2005, de 13 de Janeiro,
publicado no Diário da República, Iª Série-B, n.º 56, de 21 de Março;

−

POOC – Plano de Ordenamento da Orla Costeira de Ovar – Marinha Grande,
aprovado pela Resolução do Conselho de Ministros n.º 142/2000, de 28 de
Setembro, publicado no Diário da República, Iª Série-B, n.º 243, de 20 de Outubro.

Planos de Nível Regional - Plano Regional Ordenamento do Território (PROT) do
Centro
O PROT-Centro – Plano Regional de Ordenamento do Território do Centro (PROTCentro), cuja elaboração foi determinada pela Resolução do Conselho de Ministros
n.º 31/2006, publicada no Diário da República, Iª Série-B, n.º 59, de 23 de Março,
encontra-se, à data, em fase de consultas, de acordo com a informação disponibilizada
no portal da CCDR Centro.
O PROT Centro defende uma visão estratégica assente nas linhas de acção seguintes:
•
•

•
•

Valorizar estrategicamente os activos específicos de internacionalização da Região;
Viabilizar a transição sustentada da Região para a sociedade inclusiva do
conhecimento;
Uma visão estratégica territorialmente diferenciada para o mundo rural;
Valorizar complementaridades e sinergias entre recursos turísticos susceptíveis de
reconhecimento de procura;
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•

•

•
•
•
•

Valorizar o potencial de energias renováveis da Região como factor de
diferenciação competitiva;
Valorizar os recursos culturais e patrimoniais como activos específicos de
afirmação;
Organizar e valorizar o potencial para o policentrismo;
Potenciar a biodiversidade da Região e as suas mais-valias ambientais;
Implementar políticas de prevenção e mitigação de riscos;
Uma estratégia para os territórios de baixa densidade.

A visão estratégica é traduzida em termos espaciais por um modelo territorial estruturado
em cinco sistemas:
•

•
•
•

•

Os sistemas produtivos, que representam as principais fontes de geração de
rendimento e de emprego, traduzindo a capacidade endógena de sustentação
económica da Região;
O sistema urbano, que representa os padrões e as dinâmicas de ocupação urbana;
O sistema de acessibilidades e transportes;
O sistema ambiental que engloba as componentes de estrutura de protecção e
valorização ambiental, unidades de paisagem e espaços físicos;
O sistema de prevenção e minimização de riscos.

O PNPOT considera a Região Centro como um território de charneira entre o Norte e o
Sul, e entre o Litoral e o Interior. Para esse estatuto muito contribui a posição relevante
do corredor litoral entre as aglomerações metropolitanas de Lisboa e do Porto, onde a
par de níveis elevados de densidade de povoamento e de infra-estruturação se localizam
importantes plataformas nacionais de relacionamento.
A Região Centro apresenta um esquema de sistema urbano que pretende constituir-se como
um território alternativo às duas Metrópoles, onde as cidades médias e os pequenos centros
proporcionam uma oferta de emprego e um quadro de vida de qualidade claramente
diferenciadores. A estruturação do sistema urbano regional assenta numa forte articulação
entre centros urbanos de 1º nível (centros urbanos regionais), enquanto factores de
amarração e organização territorial, centros urbanos estruturantes (2º nível) e centros
urbanos complementares (3º nível).
O modelo territorial, estruturado segundo os cinco sistemas acima descritos, constitui o
cerne do PROT-C, considera as seguintes unidades territoriais:
•
•
•
•

Centro Litoral;
Dão-Lafões e Planalto Beirão
Beira Interior
Pinhal Interior e Serra da Estrela.
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O Projecto vertente situa-se no sub-sistema “Aveiro-Baixo Vouga” da unidade
territorial “Centro Litoral”. Esta subunidade caracteriza-se por uma urbanização
extensiva e uma elevada infra-estruturação do território, misturadas com usos agrícolas.
O núcleo urbano de Aveiro é o aglomerado mais importante da sub-região, que se funde
de forma indistinta com Ílhavo, formando um continuum construído em torno do sector
Sudoeste da Ria. A Norte, por Estarreja e Murtosa, continua a urbanização periférica da
laguna e das terras agricultadas. No eixo Norte/Sul, a Poente, a contiguidade urbana e
industrial segue o traçado da EN1 que liga as principais sedes concelhias (Albergaria,
Águeda, Oliveira do Bairro, Anadia e diversas zonas industriais). O padrão dominante
de localização industrial acompanha a fragmentação e a difusão urbanas, guiado pela
lógica da EN1 e, mais recentemente, pelos acessos aos nós do IP1/A1.
Em matéria de acessibilidade, o sub-sistema urbano de Aveiro ocupa um
posicionamento muito favorável na confluência de três eixos rodoviários Norte/Sul
(IC1/A17, IP1/A1 e IC2), intersectados pelo traçado do IP5/A25, que faz a ligação para
o interior da região e para a rede de vias ibéricas, e que termina no próprio porto de
Aveiro.
O modelo estratégico de protecção e valorização ambiental desenvolve-se segundo duas
vertentes: o desenvolvimento de intervenções que valorizem as especificidades
ambientais do território e que promovam a sua sustentabilidade e o desenvolvimento de
medidas de qualificação das áreas territoriais com evidentes problemas ambientais ou de
salvaguarda daquelas que são consideradas de elevado valor ecológico/ambiental.
Incluem-se intervenções no domínio da qualidade do ar e alterações climáticas; recursos
hídricos e infra-estruturas ambientais; resíduos, usos do solo; florestas; paisagem; zona
costeira; conservação da natureza e biodiversidade.
13.4

Planos de Ordenamento de Nível Municipal

13.4.1

Plano Intermunicipal de Ordenamento da Ria de Aveiro
Neste nível, identifica-se o Plano Intermunicipal de Ordenamento da Ria de Aveiro
(UNIR@RIA), publicado através do Aviso n.º 19308/2008, Diário da República, 2.ª Série,
n.º 127, de 3 de Julho de 2008, após deliberação favorável da Assembleia Intermunicipal da
Associação de Municípios da Ria, em 28 de Abril de 2008, na sequência da audição das
Assembleias Municipais de Águeda, Albergaria-a-Velha, Aveiro, Estarreja, Ílhavo, Mira,
Murtosa, Oliveira do Bairro, Ovar e Vagos.
Pretende-se, no âmbito deste Plano Intermunicipal a qualificação e o desenvolvimento
sustentável do Sistema Ria de Aveiro, a operar segundo três grandes eixos estratégicos
que compatibilizam as diversas perspectivas sobre a área de intervenção e sintetizam as
principais linhas de actuação:
•

a Ria enquanto espaço natural privilegiado;

•

a Ria enquanto espaço socio-económico dinâmico;

•

a Ria enquanto espaço integral coeso.
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No âmbito do ordenamento territorial, o UNIR@RIA objectiva, enquanto instrumentobase de articulação das propostas de ordenamento consagradas nos dez Planos
Directores Municipais para a área envolvente da Ria, o seguinte:
a) Estabelecer o enquadramento intermunicipal dos diferentes PDM;
b) Definir os princípios da estrutura territorial, os seus usos dominantes e potenciais;
c) Clarificar as relações espaciais e funcionais do território, com vista à definição de
estratégias de desenvolvimento intermunicipal;
d) Constituir uma base analítica para a avaliação do grau de adequação de projectos e
acções com incidência territorial.
13.4.2

Plano Director Municipal
O Plano Director Municipal e Aveiro foi ratificado pela Resolução do Concelho de
Ministros n.º 165/95, de 11 de Dezembro, e publicado no Diário da República, Iª Série-B,
n.º 284, de 11 de Dezembro.
O PDM tem sofrido várias alterações e suspensões parciais, como segue:
−

−

−

−

−

−

1ª Alteração de Pormenor, Decreto-Lei n.º 309/99, de 28 de Setembro, publicado no
Diário da República n.º 227, IIS;
Suspensão da iniciativa do Governo, Decreto-Regulamentar n.º 8/2001, de 28 de
Maio, publicado no Diário da República n.º 123, IS-B;
2ª Alteração Regime Simplificado, Decreto-Lei n.º 187/2002, de 19 de Junho,
publicado no Diário da República n.º 138, IIS;
3ª Alteração Regime Simplificado, Decreto-Lei n.º 339/2002, de 12 de Novembro,
publicado no Diário da República n.º 261, IIS;
4ª Alteração Regime Simplificado, Decreto-Lei n.º 48/2007, de 21 de Janeiro,
publicado no Diário da República n.º 37, IIS;
1ª Retificação, Edital n.º 154/2008, de 18 de Fevereiro, publicado no Diário da
República n.º 34, IIS.

O PDM encontra-se plenamente eficaz, estando em curso os trabalhos conducentes à
sua revisão.
A Reserva Ecológica Nacional encontra-se consignada no PDM, tendo sido objecto de
publicação específica pela Resolução do Conselho de Ministros n.º 115/95 (Diário da
República, Iª Série-B, n.º 253, de 2 de Novembro).
A Reserva Agrícola Nacional – encontra-se consignada no PDM, tendo sido objecto de
publicação específica pela Portaria n.º 808/92 (Diário da República, Iª Série-B, n.º 189,
de 18 de Agosto).
Nas Figuras IV.62 e IV.63 apresentam-se extractos das Cartas de Ordenamento e de
Condicionantes do PDM em vigor para a área de intervenção.
Para a área do projecto em apreço, as regras de ocupação do território estão detalhadas
em Plano de Pormenor, como se descreve abaixo.
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13.4.3

Plano de Pormenor
Os Planos de Pormenor actualmente em vigor no concelho de Aveiro são:
•
•
•
•
•

PP da Baixa de Santo António-Revisão;
PP da Área do Estádio Mário Duarte;
PP de Rasos;
PP do Centro;
PP de Parte da Zona Industrial de Cacia.

A unidade industrial localiza-se na área do PP de Parte da Zona Industrial de Cacia
(PP PZIC).
O Plano de Pormenor de Parte da Zona Industrial de Cacia (PP PZIC), que foi aprovado
em 20 de Agosto de 2013 (Aviso n.º 10405/2013, publicado no Diário da República
n.º 159, 2.ª Série), abrange uma área com cerca de 21 hectares, inserida a Nascente da
freguesia de Cacia, tendo como limites a fábrica da Celcacia, a Norte, a Rua 31 de
Janeiro, a Sul, terrenos agrícolas, a Rua José Estêvão e a Rua da Agra, a Poente, e
encontra-se rematada pela Rua Particular da Portucel, a Nascente (ver Anexo XII
incluído no Volume de Anexos).
Com o Plano de Pormenor da Zona Industrial de Cacia pretendeu-se definir a ocupação
urbanística para a área delimitada, bem como disciplinar o seu uso, nomeadamente:
Responder às expectativas e necessidades emergentes, disponibilizando uma maior
área dotada das condições necessárias à instalação de novas unidades industriais.
Neste sentido, o plano visa propor um aumento da área destinada à instalação de
atividades industriais, perfazendo os aproximadamente 21 ha da sua área de
intervenção;

•

Integrar a expansão e desenvolvimento da área industrial no tecido urbano
existente, programando com maior racionalidade e equilíbrio o seu crescimento;

•

Articular e reforçar todas as redes de infra-estruturas (viárias, ambientais e
tecnológicas), garantindo um ambiente industrial qualificado que potencie o
estabelecimento e investimento de novas unidades industriais;

•

Controlar e reorganizar o tráfego e acessibilidade local, propondo a reestruturação
viária existente da área abrangida pelo plano, sobretudo pela beneficiação da Rua
31 de Janeiro e requalificação do seu espaço público (criação de passeios,
iluminação eléctrica pública, etc.).

•

Relativamente ao PDM em vigor, o PP PZIC introduz alterações às cartas de
Ordenamento e de Condicionantes, com requalificação do uso do solo para as seguintes
classe e categorias de espaços:
•
•
•

Classe de solo urbano;
Categoria de solo urbanizável;
Categoria funcional de espaços de actividades económicas.
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O PP em questão altera também a delimitação da Reserva Agrícola Nacional na sua área
de intervenção, mantendo-se as restantes condicionantes anteriormente aplicáveis (rede
eléctrica e linha de água). Introduz-se uma nova condicionante relativa à “distância de
segurança na envolvente de estabelecimentos com substâncias perigosas” (art.º 5.º do
Decreto-Lei n.º 254/2007, de 12 de Julho).
No Anexo XII do Volume de Anexos, apresentam-se os elementos constituintes do PP,
ou seja, o Regulamento, Planta de Implantação e Planta de Condicionantes.
Nas Figuras IV.64 e IV.65 apresenta-se o Projecto sobre a Planta de Implantação e
Planta de Condicionantes do PP PZIC.
Como se pode verificar o local do Projecto enquadra-se na classe e categorias seguintes,
de acordo com o PP PZIC:
−

Classe de solo urbano, na categoria de solo urbanizável, de espaços para
actividades económicas.

A nível de condicionantes, o Projecto localiza-se, de acordo com o PP PZIC, nas figuras
seguintes:
−

−
−
−

Distância de segurança de envolvente de estabelecimentos com substâncias
perigosas;
Rede eléctrica de alta tensão a 60 kV;
Linha de água a céu aberto;
Linha de água entubada.

Alteração ao PP de PZIC
A evolução dos mercados internacionais e a procura das melhores oportunidades no
sector da Pasta de Papel e do Papel, exigem opções mais competitivas, com implicações
nos processos produtivos, ao nível das tecnologias e do layout da fábrica.
A opção assumida pelo Grupo Portucel Soporcel de instalação de uma nova fábrica de
papel tissue, em localização adjacente à fábrica de produção de pasta de papel da
Celcacia exigiu a adequação do polígono de edificação às suas características e
dimensões, com a consequente aferição e ajustamento de alguns parâmetros urbanísticos
e de pormenores da estrutura viária preconizada no Plano de Pormenor em causa.
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Por forma a dar resposta às novas exigências, a Camara Municipal de Aveiro encetou o
procedimento de alteração do PP PZIC, tendo sido já desenvolvidas as etapas seguintes:
−

Deliberação de início do procedimento de “Alteração do Plano de Pormenor de
Parte da Zona Industrial de Cacia” na reunião ordinária de câmara em 15.04.2015,
com publicação em Diário da República n.º 85, IIS, de 04.05.2015 (Aviso
n.º 4814/2015), com período de participação preventiva entre 11.05.2015 a
02.06.2015;

−

Aprovação da alteração do Plano de Parte da Zona Industrial de Cacia pela
Câmara Municipal de Aveiro e envio à Comissão de Coordenação e
Desenvolvimento Regional do Centro para o cumprimento dos procedimentos
formais, em reunião ordinária de 24 de Junho de 2015.

Aguarda-se o início da fase de discussão pública, após o qual e, ponderados os
contributos, a proposta de alteração será enviada à Assembleia Municipal para
aprovação.
A proposta de alteração que está em apreciação tem como objectivos, de acordo com os
termos de referência publicados quando da fase de participação preventiva (ver Anexo XII
do Volume de Anexos), os seguintes:
−
−
−
−

13.4.4

Reestruturação viária e respectivas ligações;
Reorganização e redimensionamento das parcelas;
Redefinição dos parâmetros urbanísticos;
Enquadramento do layout industrial.

Planos de Urbanização
Os planos de urbanização em vigor no concelho de Aveiro são:
•

•

Plano de Urbanização da Cidade de Aveiro – Aprovado em Assembleia
Municipal, em 1 de Junho de 2009, e publicado na 2.ª série do Diário da República
n.º 126, de 2 de Julho de 2009;
PUPolis de Aveiro – Plano de Urbanização do Programa POLIS – elaborado ao
abrigo de Decreto-Lei n.º 314/2000, foi promulgado pela Resolução do Conselho de
Ministros n.º 72/2005, publicada no Diário da República, Iª Série-B, n.º 54, de 17 de
Março.

Nenhum destes PU abrange a área onde se localiza a unidade industrial.
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13.4.5

Outros Planos
O Plano Estratégico do Concelho de Aveiro define as linhas estratégicas e os
projectos estruturantes tendentes a concretizar a visão proposta para o concelho de
Aveiro “que pretende reforçar o posicionamento de Aveiro no horizonte 2020,
tornando-se numa rede multifuncional sustentável, polarizadora de uma cultura urbana
vibrante, baseada na capitalização dos seus elementos distintivos e dinamizadora da
economia do conhecimento, vocacionada para a criação de produtos de elevado valor
acrescentado”.
A Estratégia de Desenvolvimento Territorial da Região de Aveiro 2014-2020 é um
documento estratégico que define as linhas de desenvolvimento prioritárias para a
região e que constituirão os eixos de intervenção, como segue:
1. Promover um contexto de suporte à inovação e ao empreendedorismo;
2. Proteger e valorizar os recursos naturais da Região;
3. Reforçar e capacitar as comunidades de forma inclusiva;
4. Apostar no território como identidade, recurso e marca diferenciadora;
5. Qualificar a governação e a prestação de serviços públicos.
Para cada desafio são apontadas as seguintes Metas Estratégicas:
1. Promover um contexto de suporte à inovação e ao empreendedorismo a. Valorizar
uma economia regional assente na criação de emprego qualificado b. Valorizar o
conhecimento e a inovação - posicionar a Região de Aveiro como Região
Inovadora c. Desenvolver, optimizar e manter infra-estruturas de suporte às
necessidades actuais e futuras do tecido económico d. Apoiar e qualificar os
sectores de referência na Região;
2. Proteger e valorizar os recursos naturais da Região a. Promover um ambiente
saudável e comportamentos ambientalmente responsáveis b. Proteger e preservar
os recursos naturais c. Valorizar os recursos naturais d. Demonstrar liderança
nacional na gestão de recursos e na eficiência energética;
3. Reforçar e capacitar as comunidades de forma inclusiva a. Promover políticas
públicas adequadas aos novos desafios demográficos b. Apostar na qualificação
das comunidades c. Promover comunidades saudáveis e coesas d. Promover
respostas sociais com base na Inovação Social;
4. Apostar no território como identidade, recurso e marca diferenciadora a.
Promover e apoiar a requalificação e revitalização dos centros urbanos e dos
espaços públicos b. Encorajar o desenvolvimento do sector turístico e valorizar o
património construído, imaterial e natural c. Encorajar o desenvolvimento de um
sistema eficaz, sustentável e integrado de transportes e mobilidade regional; d.
Promover a Região de Aveiro, nacional e internacionalmente;
5. Qualificar a governação e a prestação de serviços públicos a. Criar condições para
constituir a Região como Smart Region b. Reforçar e qualificar a cooperação
intermunicipal c. Melhorar a satisfação e qualidade da prestação de serviços
públicos regionais e locais; d. Garantir mecanismos de apoio à decisão e
implementação de estratégias regionais.
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13.5

Evolução da Situação de Referência sem Projecto
Na inexistência do projecto em apreço, as regras de ocupação do território em análise
não sofrerão alterações, ou seja, manter-se-ia em vigor o PP de PZIC actual.

13.6

Síntese
Para além dos planos de nível nacional, existem diversos instrumentos de gestão
territorial aplicáveis ao concelho de Aveiro, onde se localiza o Projecto, de que se
destacam o Plano Director Municipal, que se encontra plenamente eficaz, estando em
processo de revisão, e o Plano de Pormenor de Parte da Zona Industrial de Cacia, em
procedimento de alteração.
O Projecto em análise, segundo o PP PZIC em vigor, irá implantar-se na classe de solo
urbano, categoria de solo urbanizável, em espaço de actividades económicas.
Em termos de condicionantes, o Projecto implanta-se parcialmente em zona de segurança
de estabelecimentos com substâncias perigosas, linha de água e rede eléctrica de alta tensão.
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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 Smooth que se irá localizar no
concelho de Aveiro, freguesia de Cacia.
Serão consideradas as seguintes acções indutoras de impactes:

Ö Fase de construção
•
•
•
•
•
•
•

Estabelecimento do estaleiro e abertura de vias de acesso de obra;
Desmatação, desarborização e decapagem;
Terraplenagens;
Construção de edifícios, tanques, bacias de contenção, órgãos de tratamento e
outros elementos da instalação;
Pavimentação;
Montagem de equipamento;
Movimentação de veículos e pessoas.

Ö Fase de Exploração
•
•
•
•

Emissões poluentes;
Circulação de veículos ligeiros e pesados, de acordo com as previsões de tráfego;
Formação de emprego;
Geração de Valor Acrescentado Bruto.

A análise de impactes é apresentada para cada uma das áreas temáticas caracterizadas
no Capítulo IV do presente Relatório, 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
ou políticas de ordenamento anteriormente estabelecidos, 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.

Na fase de exploração, as acções sobre o clima resultam fundamentalmente da
permanência das acções da fase de construção.
1.2.2

Fase de construção
Os potenciais impactes nesta fase relacionam-se com a remoção do coberto vegetal (que
na situação em apreço é reduzida) 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.
Trata-se de um efeito que não deverá ter expressão ao nível micro-climático, dada a área
de intervenção em causa.
Há a assinalar, também, os trabalhos de construção civil, com a consequente
contaminação do ar por poeiras, provenientes das movimentações de terras para abertura
de fundações e construção das instalações, e por gases, emitidos pelas máquinas e
equipamentos envolvidos. Trata-se, no entanto, de impactes com incidência local, que
não afectam factores micro-climáticos, nem são susceptíveis de serem acentuados por
esses factores.
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1.2.3

Fase de exploração
Na fase de exploração, ou seja, de “existência física” da instalação, as alterações na
ocupação do solo iniciadas na fase de construção prolongam-se e mantêm-se durante a
sua vida útil, produzindo os efeitos e magnitudes semelhantes aos identificados
anteriormente.
Nesta fase, há ainda a referir o aumento do input energético resultante do
funcionamento dos equipamentos da instalação que dissipam calor, determinando um
aumento da temperatura do ar e redução da humidade local. No entanto, para além da
dimensão reduzida, este efeito será contrabalançado pelas extracções de ar, contendo
vapor de água, do interior do edifício das máquinas de papel, resultantes do processo de
secagem da folha de papel.
No que respeita aos padrões de drenagem atmosférica, o rio Vouga, na secção do
projecto, atravessa a plataforma litoral, já em zona vestibular, de encontro ao sistema
lagunar da Ria de Aveiro. Esta zona do território corresponde a uma superfície
aplanada, que se desenvolve abaixo da cota de 50 m, com uma extensão média de
aproximadamente 30 km. É delimitada a Nascente por um alinhamento de relevos,
representado pelas serras de Freital, Arestal, Talhadas-Ladário e Caramulo.
Assim, na região do Projecto intervêm simultaneamente factores promotores de brisas
marítimas/terrestres e de brisas de vale/montanha, determinando interacções nos
regimes de cada tipo.
No entanto, durante um largo período do ano, principalmente na época estival, as brisas
marítimas (nortada característica da costa portuguesa) predominam largamente,
principalmente no período diurno, mas não se anulando no período nocturno.
Os elementos edificados do projecto implantam-se no terreno segundo um alinhamento
geral NNW-SSE, ou seja, em concordância com a orientação principal das brisas locais.
Assim, não é previsível que o projecto em análise produza alterações no padrão das
circulações de microescala, com subsequente formação de turbulências ou situações de
acumulação.
Em face do exposto, pode concluir-se que os impactes no domínio macro-climático são
inexistentes, e na vertente micro-climática são qualificados de negativos, com
magnitude reduzida, certos, reversíveis e de abrangência local.

1.2.4

Síntese
Nas fases de construção e operação da instalação de armazenagem do Projecto, os
impactes no domínio climático e micro-climático são qualificados de negativos, com
magnitude nula a reduzida.

Estudo de Impacte Ambiental do Projecto Smooth - Relatório
V-217

1.3

Geologia e Geomorfologia

1.3.1

Acções de projecto e impactes-tipo associados
As acções de projecto potencialmente indutoras de impactes na geologia e na
geomorfologia são, essencialmente, as seguintes:

1.3.2

•

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, se
existente;

•

Exploração de áreas de empréstimo para a execução da obra, com destruição directa
de massa geológica com valor, se existente.

Identificação e avaliação de impactes
Os impactes na geologia e na geomorfologia ocorrem sobretudo na fase de construção,
uma vez que na fase de exploração apenas se mantêm os impactes decorrentes da sua
implantação.
No local de intervenção ocorrem formações de idade Plio-plistocénica, correspondentes
a depósitos de praias antigas e de terraços fluviais, escalonados a várias níveis,
ocorrendo no local o nível Qb4.
As sondagens realizadas no local revelaram a presença de um aterro superficial até aos
4 m de profundidade máxima, composto por solos essencialmente arenosos,
heterogéneos, com betão, cascalhos, raízes e entulhos dispersos. Sob o aterro, até aos
18 m de profundidade máxima, foram interceptadas aluviões de composição lodosa e
lodo-arenosa, muito moles, abaixo das quais se amostraram as areias compactas da
formação “Depósitos de praias antigas”.
Nenhuma destas formações está referenciada como de 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 termos geomorfológicos, os impactes nesta fase restringem-se às alterações
morfológicas decorrentes das movimentações de terras, aterro e escavação, necessárias
para estabelecimento dos elementos de projecto.
O projecto de terraplenagem foi concebido de modo a equilibrar os volumes de aterro e
escavação, não se verificando a necessidade de importar ou conduzir terras a depósito
no exterior.
As características morfológicas do local, de relevo plano, com pendente suave para
Nordeste, determinam taludes de escavação e aterro com dimensão reduzida, não
excedendo os 0,5-1,0 m de altura nos pontos mais desfavoráveis.
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A cota média de estabelecimento do projecto será de + 6,3 m, com um valor mínimo de
+ 5,3 no pavimento do lado Nascente dos edifícios, para cotas actuais do terreno
variando entre + 4,5 m na zona Norte e + 6,5 m na Zona Sul, com um valor máximo de
+ 7,5 m no limite do terreno a Oeste.
Nesta conformidade, os impactes geomorfológicos são negativos, directos, de
abrangência local, de magnitude reduzida.
Quanto ao projecto complementar relativo ao desvio das linhas de alta tensão, não se
prevê a ocorrência de efeitos com significado neste descritor, dado que os apoios serão
localizados no interior da área do Projecto e da Celcacia (com excepção de um par deles
que se implanta próximo do conjunto de habitações a Sul).
1.3.3

Síntese
Nas fases de instalação e operação do Projecto, os impactes no descritor geologia e
geomorfologia têm natureza negativa, abrangência local, e magnitude nula a reduzida.

1.4

Tectónica e Sismicidade
O local de implantação do projecto apresenta sismicidade moderada, estando integrado
na zona sísmica C do RSA – Regulamento de Segurança e Acções para Estruturas de
Betão Armado.
As estruturas a construir foram dimensionadas de acordo com o RSA para resistir à
acção sísmica do grau correspondente à área em que se inserem, 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, verifica-se uma perda integral ou gradual de solos e
uma diminuição da qualidade destes em consequência de compactação, contaminação
ou erosão pela alteração dos padrões de drenagem hídrica e eólica.
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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.
1.5.2

Fase de construção
As acções de desmatação e limpeza dos solos da área de intervenção, acessos e
estaleiros de obra propiciam um aumento dos fenómenos erosivos sobre as superfícies
desmatadas, podendo originar impactes, mais ou menos significativos, consoante a
natureza do solo em presença e o tempo de exposição dos terrenos sem revestimento
vegetal aos agentes atmosféricos, sobretudo à água das chuvas e ao escorrimento
superficial.
A fase seguinte, de movimentação de terras, torna o solo nas áreas intervencionadas
ainda mais vulnerável à erosão, quer de origem hídrica, quer de origem eólica.
Como se viu na caracterização da situação de referência, a unidade industrial irá
implantar-se sobre materiais de aterro, até aos 4 m de profundidade máxima,
constituídos por materiais essencialmente arenosos, heterogéneos, com betão, cascalhos,
raízes e entulhos dispersos.
Os terrenos em causa apresentam-se muito compactados pela utilização de que têm sido
objecto – parque de madeiras e estacionamento de viaturas da Celcacia, com grau de
compactação elevado e evidenciando problemas de encharcamento.
Anteriormente à ocupação, teriam ocorrido no local, de acordo com a cartografia
disponível (ver Figura IV.11), Aluviossolos Antigos e Para-Aluviossolos (Solos
Hidromórficos). Estes últimos, pelas suas características, apresentam inerentemente
problemas de encharcamento.
Os factores limitantes destes solos residem precisamente no risco de inundação e na
presença de toalha freática relativamente próxima da superfície, pelo que se enquadram
nas classes de capacidade de uso Ch+Dh, ou quando muito Bh.
Estes solos apresentam também reduzida susceptibilidade à erosão e à compactação,
pelo que, caso presentes no local, o impacte negativo associado à movimentação de
viaturas seria reduzido, de abrangência local e reversível.
Por outro lado, os materiais geo-pedológicos presentes no local 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 hidrocarbonetos ou de outras substâncias perigosas, associadas à
movimentação e operação de máquinas, bem como a outras actividades de construção.
No entanto, 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.
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Quanto ao uso do solo, actualmente, os terrenos a ocupar pela futura unidade têm,
maioritariamente, utilização industrial. Como referido na Caracterização da Situação de
Referência, a área a ser ocupada pela futura unidade industrial é utilizada como parque
de madeiras e estacionamento de viaturas pela Celcacia, com excepção do sector a
Norte e a Poente da parcela.
Os solos, neste sector, apresentam capacidade de uso elevada, embora com limitações
decorrentes do excesso de água, e têm actualmente utilização agrícola.
Em face do exposto, os impactes sobre os solos na fase de construção admitem-se de
natureza negativa, magnitude moderada, permanentes e de abrangência local.
O desvio das linhas de alta tensão irá ocasionar a afectação de solos com boa
capacidade agrológica e com uso agrícola efectivo, durante a fase de construção, mas
que será temporária e reversível, uma vez que nenhum dos novos apoios se localiza
nesta área.
1.5.3

Fase de exploração
Os impactes iniciados na fase de construção prolongam-se para a fase seguinte,
adquirindo um carácter permanente.
Ainda, nesta fase, os impactes sobre os solos podem ocorrer na sequência de descargas
efectuadas no solo, ou, ainda, de derrames acidentais dos produtos manuseados.
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 tratadas na ETAR da Celcacia, que tem capacidade e adequabilidade
para acolher os efluentes resultantes do funcionamento do Projecto. Após tratamento, as
águas residuais são enviadas para o colector da AdCL - Águas do Centro Litoral, que
por sua vez as descarrega na costa atlântica, através de exutor submarino.
Apenas num cenário de acidente, com perda de contenção e derrame de produtos
armazenados na instalação, com potencial de contaminação, será expectável a
ocorrência de situações de impacte sobre os solos.
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
Nas fases de instalação e exploração do Projecto Smooth, os impactes negativos nos
solos são classificados com magnitude pouco significativa a moderada.
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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, potencia-se 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) Extracção de água subterrânea em excesso relativamente à recarga, com potenciais
interferências negativas nos parâmetros e funcionamento dos sistemas aquíferos.
1.6.2

Aspectos do projecto a relevar
O Projecto em análise irá ocupar uma área de 145 230 m2, sendo 50 512 m2 área
impermeabilizada (36 700 m2 área coberta e 13 812 m2 área impermeabilizada não
coberta).
O estabelecimento da futura unidade industrial implicará a alteração do actual traçado
da vala do Salgueiral e o seu entubamento numa extensão de 120 m, de acordo com o
Estudo Hidrológico e Hidráulico da Vala do Salgueiral na Entrada dos Terrenos da
Portucel Soporcel (UA, 2015), incluído no Anexo II do Volume de Anexos.
Actualmente, a vala do Salgueiral já se encontra entubada numa extensão de 280 m,
apresentando o sistema capacidade de vazão insuficiente para caudais de ponta de cheia
com períodos de retorno superiores a 2 anos (UA, 2015). Assim, com frequência, ocorre
a inundação dos terrenos a montante do trecho entubado, como se pode visualizar na
foto apresentada a seguir.
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De modo a minimizar esta situação, está projectado o reperfilamento do traçado e
aumento do diâmetro e extensão da conduta de entubamento da vala do Salgueiral,
passando esta a desenvolver-se numa extensão de 400 m com um diâmetro de 1500 mm.
A nova conduta será executada em betão, com uma inclinação de 0,3% e capacidade de
vazão máxima de 4,7 m3/s.
Foto V.1 – Vala do Salgueiral - área inundada a montante do trecho entubado

Extraído de: UA, 2015

As águas pluviais provenientes de áreas impermeabilizadas da futura instalação serão
recolhidas e conduzidas graviticamente ao ponto de descarga, que será a vala do
Salgueiral, no ponto imediatamente a jusante da secção de entubamento.
O consumo anual de água industrial na instalação será de 700 000 m3, o que
corresponde a um consumo específico de 5,0 m3/t, na base da produção anual de
140 000 t de papel.
A água para uso industrial será fornecida pela Celcacia, nos termos do protocolo
estabelecido entre as duas empresas e terá origem na captação no rio Vouga, localizada
próximo desta unidade industrial, licenciada para um volume anual médio de
17 000 000 m3 e de 1 740 000 m3 no mês de maior consumo.
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1.6.3

Avaliação de Impactes

1.6.3.1 Fase de construção
1) Alterações nos mecanismos de infiltração e escoamento
Na fase de construção, as actividades de terraplenagem nas áreas a intervencionar
pelo projecto irão mobilizar e deixar a descoberto os solos. Nesta situação,
acentuam-se as perdas por acção do vento e da eventual pluviosidade, com o
consequente incremento do caudal sólido nas linhas de água próximas, a vala do
Salgueiral e o rio Vouga, e perturbação dos mecanismos de acreção/sedimentação
dos sistemas hidrológicos.
No entanto, estes efeitos não deverão ter expressão relevante na situação em análise,
uma vez que os solos em presença apresentam reduzida susceptibilidade à erosão e se
está perante uma área essencialmente plana.
Por outro lado, a movimentação de equipamentos, viaturas e pessoal necessários em
obra, a compactação dos terrenos para a execução das terraplenagens e a ocupação
do espaço físico, bem como a impermeabilização dos solos para edificação,
pavimentação em arruamentos e impermeabilização de superfícies poderão induzir
alterações nos processos de infiltração da água das chuvas, esperando-se, em
consequência, uma diminuição da recarga aquífera local.
Em termos hidrogeológicos, e de acordo com Almeida et al. (2000), o Projecto está
localizado numa área onde o sistema aquífero Quaternário de Aveiro (O1) se
sobrepõe ao sistema aquífero Cretácico de Aveiro (O2), como foi confirmado pelas
sondagens geológicas realizadas.
Com efeito, observou-se no local de intervenção um dispositivo geológico
correspondente a terraços fluviais, do Plistocénico, recobertos por deposições de
aterro, em que o nível de água mais superficial está posicionado a 1,5 – 3 m de
profundidade. As formações do Plistocénico desenvolvem-se numa profundidade de,
pelo menos, 18 m, valor máximo atingido pelas sondagens, não se tendo alcançado
as formações do Cretácico.
Estas formações têm recarga directa da precipitação, sendo a descarga feita para a
rede hidrográfica. De acordo com o PBH do Vouga, Mondego e Lis, o Quaternário
de Aveiro tem uma área total de 931 km2, que representa também a área potencial de
recarga, dadas as características freáticas deste sistema (Atkins et al., 2012, parte 2.1,
pag.102).
Assim, as acções de impermeabilização que serão concretizadas pelo Projecto
constituirão um impacte negativo, considerado de magnitude reduzida, certo,
irreversível, de abrangência local, tendo em atenção a área a impermeabilizar em
face da área de recarga total do sistema, ou seja, de 0,05 km2 e 931 km2,
respectivamente.
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Acresce que o sistema aquífero instalado nos terraços pliocénicos não apresenta
interesse significativo, dada a sua reduzida espessura e fraca permeabilidade, sendo a
exploração restringida a poços de grande diâmetro para pequenos regadios
particulares.
Quanto ao sistema Cretácico, trata-se de uma massa de água subterrânea, constituída
por diversos sistemas aquíferos e confinados em dois terços da sua extensão. Esta
massa de água recebe recarga numa área limitada localizada a Este e descarrega no
mar. A zona de recarga corresponde à área onde afloram as formações permeáveis,
principalmente as do Grês Micáceo, Grés da Palhaça e Grés de Oiã. O local do
projecto não se localiza na área potencial de recarga deste sistema, pelo que a
instalação do Projecto em apreço não representa um impacte a considerar sobre este
sistema aquífero.
O decréscimo da infiltração, por aumento da área impermeabilizada, tem associado
um aumento da precipitação efectiva, responsável pelo escoamento directo. Este
efeito, conjugado com a diminuição do tempo de concentração na bacia, promoverá
uma intensificação dos caudais de ponta de cheia naturais.
As cheias são um acontecimento natural ou provocado pela alteração humana nas
bacias hidrográficas, modificando as condições de escoamento, e podendo provocar
inundações. Ocorrem como resultado de chuvadas intensas e concentradas que
contribuem para caudais superiores aos caudais que as linhas de água e/ou estruturas
têm capacidade de escoar (Correia, 2007).
Por outro lado, o recobrimento do solo por materiais impermeáveis conduz, para
chuvadas iguais, e tomando como referência situações anteriores à acção de
impermeabilização, a um aumento de volume de precipitação útil, à redução do
tempo de crescimento dos hidrogramas e, como consequência, o aumento do caudal
de ponta.
A bacia da vala do Salgueiral apresenta uma ocupação fundamentalmente urbana,
com áreas agrícolas intersticiais, tendo a componente edificada/impermeabilizada
uma expressão significativa, como se pode constatar na Figura V.1.
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Figura V.1 – Ocupação do solo na bacia da vala do Salgueiral

Imagem extraída de www.bingmaps.com

Para avaliar o efeito da impermeabilização de solo pelo projecto em apreço nos
caudais de ponta de cheia da vala do Salgueiral utilizou-se uma metodologia baseada
no procedimento de cálculo do tempo de concentração preconizado pelo SCS - Soil
Conservation Service. Este método assenta na utilização do número de escoamento
(CN) para atender às tipologias de ocupação do solo, através da sua incorporação na
determinação dos tempos de concentração, das perdas de precipitação e
consequentemente dos caudais de ponta de cheia. Os dados utilizados e estimados
indicam-se no Quadro V.1.
Quadro V.1 – Efeitos na precipitação efectiva associados à impermeabilização do solo

Cenário

Condições de préprojecto
Condições de pósprojecto

CN

tc

Ptc

S
Retenção
potencial
máxima
(mm)

Pe

Número de
escoamento

Tempo de
concentração
(h)

Precipitação com
duração igual tc e
T=100 anos (mm)

89,6

1,224

20,28

29,60

8,25

3,13

89,9

1,21

20,20

28,70

8,34

3,20

Precipitação
efectiva (mm)

Qp100
Caudal de ponta
de cheia para
T=100 anos
(m3/s)

Tipo de solos = B
Condições de humedecimento = AMC-III
Factor de perdas iniciais k = 01
1

Portela, M. M.; Silva, A. T.; Melim, C. P, 2000. O efeito da Ocupação Urbana nos Caudais de Ponta de Cheias Naturais em Pequenas Bacias
Hidrográficas". 5.º Congresso da Água, 16 p., Associação Portuguesa dos Recursos Hídricos (APRH), Lisboa.
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O estudo das precipitações intensas na bacia foi efectuado com base nos registos das
precipitações diárias máximas anuais na estação de Gafanha da Nazaré (10E/03UG),
para um período de 30 anos, tendo a análise estatística sido realizada pela aplicação
da Lei de Gumbel.
As condições de pré-projecto correspondem à situação actual e as de pós-projecto
referem-se ao cenário de ocupação da bacia após a construção da unidade industrial.
Este cenário incorpora apenas a implantação da futura instalação, por se desconhecer
a existência de outros projectos com reflexos na impermeabilização do solo.
Em face dos valores estimados, pode concluir-se que o estabelecimento do Projecto,
a que corresponde um acréscimo de área impermeabilizada líquida de cerca de 5 ha,
introduzirá uma diminuição do tempo de concentração na bacia da vala do Salgueiral
de 1,22 horas para 1,21 horas e um aumento da precipitação efectiva de 8,25 mm
para 8,34 mm. O aumento no caudal de ponta de cheia, para um período de retorno
de 100 anos, representa cerca de 2,2%.
Prevê-se, assim, que os efeitos combinados dos dois factores deverão promover um
aumento do caudal de ponta de cheia a jusante da secção de descarga das águas
pluviais da instalação, mas que se considera não relevante, atendendo ao valor do
acréscimo e ao facto das águas pluviais colectadas pela rede de drenagem da
instalação serem descarregadas a poucos metros da embocadura da vala no rio
Vouga. Assim, classifica-se o impacte negativo correspondente de magnitude
reduzida, permanente e irreversível e de abrangência local.
Os efeitos aqui estimados, ainda que diminutos, poderão ser minimizados através da
utilização de pavimentos porosos nas áreas de passeios e arruamentos pedonais, entre
os principais. A utilização destes materiais em pavimentação permite aumentar a
infiltração, reduzindo e retardando a precipitação efectiva.
2) Alterações morfológicas e fisiográficas
A introdução dos dispositivos de restabelecimento hidráulico e de outros dispositivos de
drenagem introduzem alterações definitivas nas características morfológicas e
fisiográficas da rede.
Assim, do ponto de vista morfométrico e fisiográfico, prevê-se proceder ao entubamento
da vala do Salgueiral numa extensão de 120 m, bem como ampliar a capacidade de
vazão do trecho já actualmente entubado, de modo a possibilitar o escoamento dos
caudais de ponta de cheia para um período de retorno de 100 anos.
No enquadramento descrito, a intervenção que se preconiza irá imprimir um grau de
artificialização mais acentuado à vala do Salgueiral, por supressão do troço onde
actualmente o escoamento se processa a céu aberto, que passará a estar entubado.
Consequentemente, ocorrerão modificações nos processos físicos associados aos
sistemas hídricos superficiais, designadamente os de acreção/deposição, bem como nas
relações de suporte que estes sistemas abióticos fornecem aos sistemas bióticos
associados.
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Trata-se de um impacte negativo permanente, reversível, de abrangência local, de
magnitude pouco significativa, dada a reduzida extensão da intervenção e pelo facto
de ela ocorrer já muito próximo da embocadura da linha de água e decorrer na
continuidade de um trecho que já se encontra nas mesmas condições.
Para a baixa magnitude do impacte concorre também o reduzido interesse que a vala
do Salgueiral representa actualmente para os sistemas ecológicos presentes no local
(ver ponto 1.10, mais adiante).
Por outro lado, a melhoria da capacidade de vazão que a intervenção irá operar
permitirá melhorar as condições actuais do regime de funcionamento da linha de
água, minimizando as inundações periódicas que ocorrem a montante do troço.
1.6.3.2 Fase de exploração
Na fase de exploração, alguns dos impactes iniciados na fase anterior prolongam-se para
a fase seguinte, designadamente os que resultam da ocupação e impermeabilização do
solo, como referido anteriormente.
Como se viu acima, o impacte da redução do tempo de concentração na bacia por efeito
da impermeabilização da área afecta ao projecto vertente tem reduzida expressão,
admitindo-se que não terá influência relevante nos caudais de ponta de cheia da bacia da
vala do Salgueiral. Acresce que a rede de drenagem da instalação irá descarregar nesta
linha de água em ponto a jusante do trecho que se encontra entubado, já muito próximo
da embocadura com o rio Vouga. Por conseguinte, considera-se este efeito negativo
com magnitude reduzida, reversível e de abrangência local.
Adicionalmente, há a considerar a utilização dos recursos hídricos pelo projecto e as
repercussões que tal pode ter nos aspectos quantitativos do recurso hídrico e nos usos
associados.
Como referido acima, as necessidades de água do Projecto são providas pelo sistema de
captação de água superficial no rio Vouga da Celcacia, que se localiza próximo da
instalação.
Esta captação está devidamente licenciada (LA n.º 288/2009 da Celcacia) para um
volume de extracção médio anual de 17 milhões de m3 e máximo mensal de 1,74 milhões
de m3, este no mês de maior consumo.
Após a implementação do Projecto, a captação irá fornecer um valor global anual de
13 050 mil m3, que corresponde às necessidades associadas à futura unidade industrial e
também aos consumos futuros previstos na Celcacia.
Assim, irá verificar-se um aumento global do consumo de água de cerca de 14%, no
conjunto das duas instalações, em que cerca de 5% está associado à instalação da PST.
Este nível de consumo é, no entanto, muito inferior ao valor da licença atribuída à
Celcacia.
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Pelo exposto, e atendendo a que a captação de água da Celcacia se localiza na secção
final do rio Vouga e que a jusante daquela os usos consumptivos a considerar são a rega
das áreas agrícolas de baixo Vouga lagunar, considera-se que o impacte na vertente
quantitativa dos recursos hídricos superficiais terá magnitude pouco significativa, sendo
reversível, permanente e de abrangência local.
1.6.5

Síntese
De uma forma global, os impactes negativos nos recursos hídricos decorrentes da
construção e exploração do Projecto Smooth são classificados com magnitude pouco
significativa, estando associados à impermeabilização do solo, com aumento da
precipitação efectiva e diminuição da infiltração, e às necessidades de água do projecto,
a serem supridas por um sistema abastecedor com capacidade adequada, sem
interferências dignas de nota em usos sensíveis.

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 e maquinaria, na fase de construção, com mobilização e
perda de solo;

•

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.

Tendo em consideração o projecto da instalação em apreço, relevam-se os seguintes
aspectos com potencial interferência na qualidade das massas de água locais:

1.7.2

•

As águas residuais de origem industrial e as águas residuais domésticas serão
encaminhadas para a estação de tratamento de águas residuais existente no
complexo industrial da Celcacia, que tem capacidade para responder às
necessidades do projecto em apreço, como foi descrito no Capítulo III do presente
Relatório;

•

O efluente tratado é descarregado no sistema da Águas do Centro Litoral, para
descarga no mar através de exutor submarino.

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 envolvente, designadamente na vala do Salgueiral e no rio Vouga.
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Com efeito, os solos instabilizados na sequência das terraplenagens a realizar para a
implantação da unidade e, ainda, eventuais derrames de óleos minerais pela maquinaria
de obra e de transporte de materiais, veiculados pelo escoamento superficial, poderão
contribuir para um aumento do teor de sólidos em suspensão e de hidrocarbonetos na
rede hidrográfica a jusante, mas que será sempre de reduzida dimensão.
Salienta-se que, na situação em análise, o impacte é já de si reduzido, dadas as
características essencialmente planas do terreno, a reduzida erodibilidade dos solos e ao
facto da área drenante ser diminuta, e, por conseguinte, a contribuição para o
escoamento não ser relevante.
Também no que se refere às águas subterrâneas, considera-se que as acções da fase de
construção potencialmente impactantes não terão expressão na situação em apreço. Com
efeito, como ficou expresso na caracterização da situação de referência, a natureza
hidrogeológica dos materiais ocorrentes no local não é propícia à manutenção de
sistemas aquíferos com interesse, os quais apresentam fraco desenvolvimento e reduzida
produtividade, sendo utilizados para a rega de pequenas áreas agrícolas familiares.
Por outro lado, admite-se que a construção da obra será realizada segundo as regras da
arte e norteada por 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 a pouco
significativos, reversíveis, temporários e de abrangência local.
1.7.3

Impactes na fase de exploração

1.7.3.1 Decorrentes da descarga das águas residuais tratadas no Oceano Atlântico
Como referido acima, a unidade industrial não efectuará descargas de águas residuais no
local da instalação, pelo que não ocorrerão impactes sobre a qualidade dos meios
hídricos superficiais locais.
A ETAR da Celcacia, onde as águas residuais do Projecto serão depuradas, assegura um
tratamento de nível secundário, por lamas activadas. Este sistema permite a descarga de
um efluente com qualidade compatível com as normas legalmente aplicáveis.
Como foi referido no Capítulo III do presente EIA, a ETAR da Celcacia tem capacidade
para receber e tratar as águas residuais da futura instalação industrial, pelo que não se
prevê a ocorrência de perturbações, quer no funcionamento da unidade de tratamento,
quer na qualidade do efluente descarregado.
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Os dados apresentados no Anexo I do Volume de Anexos evidenciam que o efluente da
ETAR da Celcacia irá cumprir os NEA-MTD aplicáveis, de acordo com o BREF Pasta
& Papel, que resultarão da ponderação dos valores limite aplicáveis à produção de pasta
e daqueles aplicáveis à fabricação de papel tissue, nas condições futuras, após a entrada
em funcionamento do Projecto.
Em relação ao ano de referência (2014), a ETAR da Celcacia, após a entrada em
funcionamento da futura unidade industrial, descarregará na costa atlântica quantitativos
inferiores de sólidos em suspensão e fósforo, embora se preveja um acréscimo na carga
anual de CQO, AOX e N total, mas que se deverá sobretudo à fábrica de pasta da
Celcacia (Ver Quadro V.2).
Em face dos valores expectáveis, ao nível da bacia do rio Vouga, ocorrerá um aumento
das cargas tópicas descarregadas actualmente (Atkins et al., 2012) de cerca de 4%,
expressas como CQO, e de 2,5%, como SST.
Quadro V.2 – Cargas mássicas de poluentes no efluente tratado (t/ano) da ETAR da Celcacia

Celcacia

PST

Global

CQO

Situação de
Referência
(Celcacia
em 2014)
3 446

3 883

83

3 966

SST

212

177

20

197

AOX

39

53

3

56

N Total

18

25

1

26

P Total

6,0

3,5

0,2

3,7

Poluentes

Situação futura

Como referido, o meio de descarga das águas residuais tratadas do Projecto será o
oceano atlântico, a 3 378 m da costa, por exutor submarino. Este sistema de transporte e
descarga das águas residuais tratadas tem capacidade para fazer face ao aumento do
caudal previsto, pelo que não se prevê a ocorrência de perturbações no seu
funcionamento que possam configurar uma situação de impacte sobre o meio hídrico.
Esta massa de água está classificada, à luz da DQA, com estado ecológico “Excelente”,
pese embora as lacunas ainda actualmente existentes relativamente a alguns dos
parâmetros que definem a classificação desta tipologia de massa de água. Quanto ao
estado químico, a massa de água em questão está referenciada no PGBH do Vouga,
Mondego e Lis como estando em incumprimento, devido à presença da substância
Nonilfenol, que é a responsável por esta classificação. Assim, o estado final da massa de
água PTCOST4 está classificado como “Razoável”.
Apesar do aumento da carga poluente a descarregar, considera-se que a capacidade
dispersora do exutor submarino permitirá uma diluição importante da matéria orgânica
presente nas águas residuais, não ocorrendo uma alteração significativa da qualidade do
meio receptor. Deste modo, o impacte negativo na qualidade da água do mar associado
ao novo projecto terá magnitude pouco significativa, abrangência local, natureza
reversível e permanente.
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Considera-se, também, que o projecto em análise não constituirá impedimento para a
melhoria do estado da massa de água PTCOST4, dado que a classificação inferior a
“Bom” que lhe foi atribuída se deve ao parâmetro nonilfenol, que não é veiculado pelas
águas residuais do Projecto em análise (a não utilização de produtos contendo esta
substância é a MTD2.d do BREF Pasta & Papel que irá ser cumprida pela PST, como se
pode verificar no Anexo IV do Volume de Anexos).
A avaliação dos impactes ambientais associados a uma ocorrência acidental é
apresentada e desenvolvida no ponto 2 do presente capítulo, relativo à Análise de Risco.
Como se detalha mais adiante, a probabilidade de ocorrência de um acidente grave na
instalação é baixa, para o cenário representativo mais gravoso, o que determina um
nível de risco baixo, perfeitamente aceitável, tendo em conta as medidas de segurança,
activas e passivas, adoptadas.
1.7.4

Síntese
Os impactes negativos sobre a qualidade dos meios hídricos na fase de construção e
exploração do Projecto Smooth apresentam magnitude reduzida a pouco significativa.

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 importantes são as emissões de poluentes nas
chaminés da unidade industrial da Portucel Soporcel Tissue (PST).

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.
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 pouco
significativa a esta acção do projecto, enquanto fonte de emissões gasosas.
Assim, os efeitos das emissões de poluentes terão uma área de influência limitada,
essencialmente circunscrita ao local do projecto.
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.
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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 pouco significativa.
1.8.2.2 Fase de exploração
Os impactes na fase de exploração serão resultantes das emissões gasosas nas fontes
pontuais da unidade industrial da PST, em conjunto com as emissões da Fábrica da
Celcacia e da Central Termoeléctrica de Biomassa da Enerpulp.
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.
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.
O estudo de dispersão foi realizado para dois cenários, ou seja, apenas as fontes de
emissão da unidade industrial da PST, e um cenário cumulativo, tendo em consideração
também as fontes de emissão da Celcacia e da Enerpulp.
a) Cenário 1 (Fontes de emissão da PST)
O Quadro V.3 mostra as características previstas para as emissões gasosas da unidade
industrial da PST.
Quadro V.3 – Emissões das fontes pontuais da PST
H
(m)
25
25
25

Fontes
FF1 – Sistema de secagem da MP1
FF2 – Caldeira de produção de vapor
FF3 – Sistema de secagem da MP2

D
(m)
1,25
0,7
1,25

T
(ºC)
70
150
70

V
(m/s)
12,2
20,0
12,2

NOx
(g/s)
0,35
0,38
0,35

Fonte: PST

Apresentam-se nos Quadros V.4 e V.5 os valores estimados a partir da aplicação do
modelo de dispersão. Na Figura V.2 estão representados os resultados das simulações
efectuadas para o NOx como NO2.
Quadro V.4 – Cenário 1 – Concentrações nos receptores (µg/m3)
Receptores
Valor limite (µg/m3)
Cacia 1 (1)
Cacia 2 (2)
Cacia 3 (3)
Estação de Ílhavo (4)
Estação de Aveiro (5)
Estação de Estarreja (6)
(1)

M

P

161 117
160 789
160 305
154 466
156 529
161 980

412 768
413 191
412 554
402 377
407 584
420 214

NO2 Máx. 1h(1)
200
0,69
6,7
13,0
2,0
4,2
4,0

NO2 ano
40
0,01
0,09
0,07
0,02
0,03
0,01

Valor a não exceder mais de 18 vezes em cada ano civil
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Quadro V.5 – Concentrações máximas (µg/m3), pontos onde ocorrem e n.º de excedências

Concentrações Máximas e Pontos onde
ocorrem
Concentração máxima

UN.

NO2 Máx. 1h(1)

NO2 ano

µg/m3

17

0,67

M
P

161 250
412 000

161 250
412 250

0

na

Coordenadas Gauss Datum de Lisboa
Número de Excedências
(1)

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

A análise dos valores obtidos mostra o seguinte:
•

•

As concentrações de NO2 são baixas, não se verificando excedências ao valor
limite de uma hora (200 µg/m3), em toda a malha analisada;
O valor de concentração máxima, na base horária (17 µg/m3), ocorre num ponto a
cerca de 500 m a Sul da nova unidade industrial.

Para além disso, as emissões anuais de CO2 fóssil da PST serão cerca de 46 kt, pelo
que terão um impacte negativo reduzido, no que respeita ao acréscimo das emissões
do país.
b) Cenário 2 (cenário cumulativo com as fontes de emissão da Celcacia, Enerpulp e
PST)
O Quadro V.6 mostra as características das emissões gasosas da Celcacia, Enerpulp e
PST no futuro.
Quadro V.6 – Emissões das fontes pontuais da Celcacia, Enerpulp e PST

FF1 – Caldeira de Biomassa (CA5)
FF2 – Forno de Cal 2 (FC2)
FF3 – Caldeira de Recuperação 4 (CR4)
FF6 – Forno de Cal 3 (FC3)

H
D
(m) (m)
Celcacia
80
2,4
60
1,0
80
2,7
61
0,9

CTB – Caldeira de Biomassa

Enerpulp
70
1,7

144

22,2

3,89

1,94

0,17

FF1 – Sistema de secagem da MP1
FF2 – Caldeira de produção de vapor
FF3 – Sistema de secagem da MP2

PST
25 1,25
25
0,7
25 1,25

70
150
70

12,2
20,0
12,2

0,35
0,38
0,35

-

-

Fontes

T
(ºC)

V
(m/s)

NOx (g/s)

SO2
(g/s)

PM10
(g/s)

155
203
153
243

12,5
14,2
20,5
12,4

5,49
2,05
10,52
1,16

0,12
0,23
1,65
0,23

1,29
0,56
1,29
0,13

Fontes:Celcacia, Enerpulp e PST

Apresentam-se nos Quadros V.7 e V.8 os valores estimados a partir da aplicação do
modelo de dispersão.
Nas Figuras V.3 a V.5 estão representados os resultados das simulações efectuadas
para o NOx como NO2, SO2 e PM10.
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Quadro V.7 – Concentrações nos receptores (µg/m3)
Receptores

M

P

3

Valor limite (µg/m )

NO2 Máx. 1h(1)

NO2 ano

SO2 Máx. 1h (2)

SO2 Máx. 24h (3)

PM10 Máx. 24h(4)

PM10 ano

200

40

350

125

50

40

Cacia 1

(1)

161 117

412 768

0,82

0,02

0,09

0,05

0,04

0

Cacia 2

(2)

160 789

413 191

7,6

0,10

0,02

0

0

0

Cacia 3

(3)

160 305

412 554

15

0,12

1,4

0,46

0,41

0,01

154 466

402 377

8,5

0,12

2,1

0,53

0,38

0,02

156 529

407 584

11

0,13

2,7

1,1

0,35

0,02

161 980

420 214

9,9

0,05

2,4

0,87

0,66

0,01

Estação de Ílhavo
Estação de Aveiro

(4)
(5)

Estação de Estarreja
(1)
(3)

(6)

(2)

Valor a não exceder mais de 18 vezes em cada ano civil
Valor a não exceder mais de 3 vezes em cada ano civil

(4)

Valor a não exceder mais de 24 vezes em cada ano civil
Valor a não exceder mais de 35 vezes em cada ano civil

Quadro V.8 – Concentrações máximas (µg/m3), pontos onde ocorrem e nº de excedências
Concentrações Máximas e Pontos
onde ocorrem

UN.

NO2 Máx. 1h(1)

NO2 ano

SO2 Máx. 1h (2)

SO2 Máx. 24h (3)

PM10 Máx. 24h(2)

PM10 ano

µg/m3

20

1,0

3,8

2,0

1,6

0,11

Coordenadas Gauss Datum de Lisboa

M
P

161 250
412 000

161 250
412 000

157 000
415 000

160 000
409 000

160 000
409 000

161 000
411 000

Número de excedências

-

0

na

0

0

0

na

Concentração máxima
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A análise dos valores mostra o seguinte:
Relativamente ao NO2
•

•

As concentrações de NO2 são 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 (20 µg/m3), ocorre a cerca de
500 m a Sul da PST.

Relativamente ao SO2
•

•

As concentrações de SO2 são muito baixas, não se verificando excedências ao valor
limite horário (350 µg/m3), em toda a malha analisada;
O ponto de concentração máxima, na base horária (3,8 µg/m3), ocorre num ponto a
cerca de 5 km a Noroeste da PST.

Relativamente às Partículas (PM10)
•

•

As concentrações de PM10 são muito baixas, não se verificando excedências ao
valor limite diário (50 µg/m3), em toda a malha analisada;
O ponto de concentração máxima, na base diária (1,6 µg/m3), ocorre num ponto a
cerca de 3,5 km a Sul da PST.

Em termos globais da qualidade do ar, a situação futura em relação à situação de
referência, tendo em conta o cenário cumulativo das instalações da Celcacia,
Enerpulp e PST, traduz-se num impacte negativo pouco significativo.
Para além disso, pode concluir-se que a altura das chaminés da unidade industrial da
PST, com 25 m, é adequada para a dispersão do NOx como NO2.
1.8.3

Síntese
Nas fases de construção e de exploração os impactes do Projecto Smooth serão
negativos, de magnitude pouco significativa. Tendo em conta o conjunto das instalações
da Celcacia, Enerpulp e PST, os impactes na fase de exploração serão negativos, mas
também consideradas pouco significativos.

1.9

Ambiente Sonoro

1.9.1

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

Relativamente ao critério de incomodidade, de acordo com o estabelecido nos artigos
13.º e 19.º do RGR, o mesmo é aplicável apenas à componente de operação dos
equipamentos da instalação, não sendo incluída a contribuição do tráfego rodoviário na
avaliação.
Nesse sentido, é efectuada uma comparação do ruído ambiental futuro, unicamente na
componente associada aos equipamentos, com o respectivo ruído residual.
Para esse efeito, recorrendo a modelação, foram estimadas as contribuições sonoras dos
equipamentos associados à unidade a instalar.
O ruído particular futuro dos equipamentos foi energeticamente somado ao valor de
ruído residual, indicado na caracterização da situação de referência, obtendo-se o valor
de ruído ambiental futuro para a instalação, na componente associada aos equipamentos.
(Equação 2)

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

O valor obtido foi comparado com o ruído residual, efectuando-se assim uma estimativa
para os incrementos de ruído introduzidos pelo tráfego rodoviário associado à futura
instalação, face ao ruído pré-existente (residual), comparando-se os mesmos com a
respectiva Regra de Boa Prática (RBP).
1.9.2

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

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

≤ 50 m
72-75
80-84
63
73-81
70-75
80

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

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

Os valores anteriores referem-se à propagação em espaço livre (em linha de vista).
Desta forma, terão que ser ainda considerados e adicionados ao decaimento da energia
sonora efeitos atenuantes, como sejam, a velocidade e direcção do vento e a presença de
barreiras naturais (árvores, tipologia do terreno, entre outras).
No presente enquadramento legal, não se encontram definidos limites de incomodidade
para actividades ruidosas temporárias, como é o caso das realizadas na fase de construção.
Relativamente aos limites de exposição para actividades sujeitas a licença especial de ruído
com duração superior a 1 mês, encontram-se definidos, segundo o ponto 5 do Artigo 15.º do
Decreto-lei n.º 9/2007, limites legais de exposição apenas para os períodos Entardecer e
Nocturno, nomeadamente 60 dB(A) e 55 dB(A), respectivamente.
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Assim, no que se refere ao descritor Ambiente Sonoro, para a fase de construção,
apenas existirá a possibilidade de incumprimento dos limites legais actuais, caso as
actividades decorram nos Períodos Entardecer ou Nocturno.
Analisando os locais monitorizados, verifica-se que os pontos P1 e P2 se situam
relativamente próximos das áreas de implantação do projecto (cerca de 60 m do limite
dos futuros edifícios), pelo que, em função do volume de actividades construtivas
realizadas, e caso se efectuem trabalhos nos períodos entardecer e nocturno, poderão
encontrar-se em situação de desconformidade.
Relativamente ao Ponto P3, o mesmo localiza-se a cerca de 160 m da área de
implantação do projecto, podendo igualmente, ainda que pontualmente, ficar exposto a
níveis sonoros desconformes nos períodos entardecer e nocturno.
Relativamente ao Ponto P4, o mesmo situa-se a uma maior distância do local de
actividades (cerca de 260 m), sendo que existem diversos obstáculos à propagação
sonora entre a futura zona de actividades e o receptor, pelo que não é expectável a
ocorrência de situações de desconformidade sonora.
Tendo em conta as previsões de ruído a gerar durante as actividades da fase de
construção, o impacte será negativo, moderado, de ocorrência provável, com duração
temporária, sendo reversível, e abrangendo uma área de influência local.
1.9.3

Fase de exploração

1.9.3.1 Elementos de base
No que diz respeito à fase de laboração, consideram-se para o presente estudo os níveis
sonoros já existentes, identificados na caracterização de situação de referência, os quais
serão agregados energeticamente às emissões geradas pelo futuro projecto,
nomeadamente pelo funcionamento dos seus equipamentos, mas também as emissões
sonoras relativas ao incremento de tráfego.
Consideraram-se ainda as medidas de minimização previstas no projecto,
nomeadamente no que se refere ao revestimento das paredes e cobertura dos edifícios da
unidade industrial, sendo assumido um índice de redução acústica mínimo de 25 dB.
Os dados referentes às emissões sonoras dos equipamentos associados à unidade,
considerados na modelação, estão indicados nos Quadros V.10 e V.11.
No Quadro V.12 está indicado o tráfego que será gerado pelo projecto na fase de
laboração. O aumento de tráfego ocorrerá na via de acesso à instalação, nomeadamente
a EN109, em ambos os sentidos. Não sendo possível balizar a utilização exacta que irá
ocorrer no futuro, nomeadamente a distribuição deste incremento de tráfego pelas vias
locais, foi assumida uma partição a 50% para cada sentido, uma vez que existem
acessos à A25 em ambos.
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Quadro V.10 – Níveis de pressão sonora (LPA) das fontes de ruído do projecto

-

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

-

Cais de carga de produto acabado

Local/Piso

Piso térreo

Piso térreo

Piso da
máquina
Piso
Intermédio
Cobertura

Piso térreo

Piso da
máquina
Piso
Intermédio
Cobertura
-

Equipamento/operação

Localização

No exterior

LPA
[dB(A)]

Regime de
funcionamento

82
80

Intermitente

-

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

Contínuo
Intermitente

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

Contínuo
Intermitente

72

Intermitente

76-78
82-88
78

Contínuo

70
77

Intermitente

74

Intermitente
(período diurno)

Contínuo

Intermitente

Contínuo

Contínuo

Intermitente

Contínuo

* Sala com protecção acústica (atenuação de 30 dB(A); ** Tubagem de exaustão com silenciador
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Quadro V.11 – Elementos construtivos dos edifícios
Edifício
Máquinas de Papel
Armazém de Bobinas (Rolos)
Transformação
Armazém de Produto Acabado
Armazenagem e Desfibração de Pasta

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

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

Quadro V.12 – Aumento de tráfego na fase unidade em pleno
Diurno

Entardecer

Nocturno

Ligeiros

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

70%

15%

15%

Pesados

33

87%

13%

0%

Tipo de veículos

Distribuição por período

A previsão dos índices sonoros na fase de laboração do projecto foi efectuada com
recurso a um software de mapeamento acústico, sendo realizada a modelação do
projecto e receptores envolventes, bem como as vias de acesso.
A modelação foi efectuada com recurso ao Software de Mapeamento de Ruído Predictor
Type 7810, versão 6.2, da Brüel & Kjær, tendo como base o algoritmo de cálculo da
NP 4361-2:2001, baseada na ISO 9613-2 (ISO 9613.1/2), para fontes industriais e o
algoritmo de cálculo da Norma Francesa XPS 31-133 para o ruído associado ao
incremento de tráfego.
Para criação do modelo digital de terreno, foram utilizados os elementos cartográficos
disponibilizados no portal da Câmara Municipal de Aveiro, nomeadamente os
associados ao sistema municipal de informação geográfica, bem como os elementos de
projecto da instalação. A malha de cálculo seleccionada teve um espaçamento de
10x10 m.
Para efeitos da avaliação dos índices sonoros estimados, foram considerados os mesmos
receptores indicados na caracterização da situação de referência, nomeadamente os
pontos P1, P2, P3 e P4.
Tendo em conta as simulações efectuadas, foram obtidos os resultados apresentados no
Quadro V.13.
O ruído particular final considera, através da seguinte equação, a soma energética do
ruído particular associado aos equipamentos e do ruído particular associado ao
incremento de tráfego:
(Equação 8.9)
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Quadro V.13 – Níveis sonoros estimados para a fase de laboração do projecto
Indicadores
Equipamentos
(a)
LRuído Particular do projecto
Obtido por simulação

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

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

Receptores sensíveis
P1
P2
P3
P4
56
32
30
25
53
31
30
25
8
31
30
25
55
38
37
31
42
23
----40
22
----27
------42
23
----56
32
30
25
54
32
30
25
27
31
30
25
55
38
37
31

1.9.3.2 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.14.
Quadro V.14 – Avaliação do critério de exposição – Situação Futura
Indicadores
LRuído residual
(d)
L Ruído Ambiente, Sit.Fut.
(e = c Φ d)
(Equação 1)
Conformidade com RGR

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

P1
52
52
51
58
57
56
51
60
;
;

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

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

Relativamente ao critério de exposição, prevê-se o cumprimento, nos 4 pontos
avaliados, dos limites definidos no artigo 11.º do RGR para zonas não classificadas,
nomeadamente 63 dB(A) para o Lden e 53 dB(A) para o Ln,
1.9.3.3 Avaliação do critério de incomodidade
Relativamente à avaliação do critério de incomodidade, de acordo com o estabelecido
nos artigos 13.º e 19.º do RGR, o mesmo é aplicável apenas à componente de operação
dos equipamentos da instalação, não sendo assim incluída a contribuição do tráfego
rodoviário na avaliação.
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Foi assim obtida uma estimativa para o valor de ruído ambiental futuro, unicamente na
componente associada a equipamentos, conforme apresentado no Quadro V.15.
Quadro V.15 – Níveis sonoros estimados, na componente de equipamentos, para a fase de laboração
do projecto
Indicadores
LRuído Particular, Equipamentos, Futuro
(a)

LRuído Residual
(d)

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

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

56
53
8
55
52
52
51
58
57
56
51
59

32
31
31
38
56
55
52
59
56
55
52
59

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

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

A respectiva avaliação do critério de incomodidade, realizada com base nestes dados, é
sintetizada no Quadro V.16.
Quadro V.16 – Avaliação do critério de incomodidade
Indicadores
Ld, Ruído Ambiental, Equipamentos, Futuro
Ld, Ruído Residual.
Diferencial – Período Diurno (∆1d)
Le, Ruído Ambiental, Equipamentos, Futuro
Le, Ruído Residual
Diferencial – Período Entardecer (∆1e)
Ln, Ruído Ambiental, Equipamentos, Futuro
Ln, Ruído Residual
Diferencial – Período Nocturno (∆1n)
Diurno: ∆1d ≤ 5
Conformidade com RGR –
Entardecer
∆1e ≤ 4
Critério de Incomodidade
Nocturno ∆1n ≤ 3

P1
57
52
5
56
52
4
51
51
0
;
;
;

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

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

De acordo com a estimativa obtida para os níveis sonoros na envolvente da futura
unidade industrial, nomeadamente resultantes dos equipamentos a instalar, é esperado o
cumprimento dos valores limites aplicáveis ao critério de incomodidade em todos os
períodos e pontos avaliados.
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1.9.3.4 Avaliação da Regra de Boa Prática (RBP)
Para efeitos da avaliação do impacte do tráfego rodoviário, associado à operação da
instalação, foi considerada a Regra de Boa Prática (RBP) definida na nota técnica para
avaliação do descritor ruído em AIA.
Para esse efeito, foi obtida uma estimativa para o valor de ruído ambiental futuro,
unicamente na componente associada a tráfego rodoviário, conforme apresentado no
Quadro V.17.
Quadro V.17 – Níveis sonoros estimados, na componente de tráfego
rodoviário, para a fase de laboração
Indicadores
LRuído Particular, Tráfego, Futuro
(b)

LRuído Residual
(d)

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

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

P1
42
40
27
42
52
52
51
58
52
52
51
58

Receptores sensíveis
P2
P3
23
--22
------23
--56
61
55
53
52
52
59
61
56
61
55
53
52
52
59
61

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

A avaliação da RBP, realizada com base nestes dados, é sintetizada no Quadro V.18,
seguinte.
Quadro V.18 – Avaliação da RBP – Infra-estruturas de transporte
Indicadores
Ld, Ruído Ambiental, Tráfego, Futuro
Ld, Ruído Residual.
Diferencial RBP – Período Diurno (∆2d)
Le, Ruído Ambiental, Tráfego, Futuro
Le, Ruído Residual
Diferencial RBP – Período Entardecer (∆2e)
Ln, Ruído Ambiental, Tráfego, Futuro
Ln, Ruído Residual
Diferencial RBP – Período Nocturno (∆2n)
Diurno: ∆2d ≤ 15
Conformidade com a RBP –
Entardecer
∆2e ≤ 15
Infra-estruturas de transporte
Nocturno ∆2n ≤ 15

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

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

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

Legenda:
; - em conformidade com a legislação vigente
: - em inconformidade com a legislação vigente
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Pela análise dos dados do Quadro V.18, verifica-se que as emissões sonoras resultantes
do tráfego rodoviário associado à instalação serão desprezáveis face aos valores de
ruído residual existentes, não se prevendo assim qualquer incremento no nível sonoro
devido a esta contribuição. Nesse sentido, é assegurado, em todos os pontos e períodos,
o cumprimento da Regra de Boa Prática definida pela Agência Portuguesa de Ambiente.
1.9.3.5 Mapas de ruído
De forma a permitir uma visualização mais abrangente da modelação realizada e da
dispersão acústica prevista, foram desenvolvidos mapas de ruído da área envolvente ao
projecto para os indicadores Lden e Ln.
Os mapas representam o ruído particular associado à futura instalação, na fase de
laboração, considerando já a contribuição dos equipamentos a instalar e do tráfego
rodoviário associado (Figuras V.6 a V.10).
Figura V.6 – Modelização de terreno de suporte ao cálculo de Modelação acústica

Figura V.7 – Mapa de Ruído – Ruído Particular – Indicador Lden
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Figura V.8 – Mapa de Ruído – Indicador Lden – Sobreposição sobre imagem aérea

Figura V.9 – Mapa de Ruído – Ruído Particular - Indicador Ln
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Figura V.10 – Mapa de Ruído – Indicador Ln – Sobreposição sobre imagem aérea

1.9.4

Síntese conclusiva
Tendo em conta as previsões de ruído realizadas, considera-se que na fase de construção
o impacte será negativo, com duração temporária e de abrangência local. Na fase de
exploração, o impacte será negativo, pouco significativo, com duração permanente,
sendo reversível, e abrangendo uma área de influência local.

1.10

Ecologia

1.10.1

Considerações introdutórias
O nível de importância dos impactes foi estimado 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 no 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 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, o projecto irá localizar-se junto do perímetro industrial
da Celcacia, em área já intervencionada, que está a ser, presentemente, utilizada como
parque de madeiras/estacionamento, não apresentando qualquer relevância ecológica.
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As comunidades animais da envolvente imediata apresentam resiliência e tolerância à
presença humana e perturbação associadas, importando recordar que, não obstante as
vias de elevado tráfego e a laboração contínua da Celcacia, observaram-se ninhos de
C. ciconia em locais altamente perturbados, incluindo no interior desta instalação.
É de salientar que as áreas mais sensíveis, como o Sapal de Salreu e Canelas, se
encontram a uma distância razoável da futura unidade industrial e dela separados por
um buffer de vegetação contínuo.
Simultaneamente, atendendo ao facto do estaleiro de obra se encontrar previsto para o
interior da área de implantação do projecto, não se considera que existirão impactes com
significância no decorrer da fase de construção, fruto do incremento de máquinas e das
actividades construtivas.
Por último, importa referir que a linha de água existente no local de implantação do
projecto (vala do Salgueiral) não apresenta relevância ecológica, pelo que a intervenção
preconizada não constitui um impacte negativo digno de menção.
10.2.2

Fase de laboração/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 e
iluminação artificial.
No entanto, importa 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 de elevado tráfego, é composta por espécies tolerantes à presença humana,
que estarão assim habituadas ao grau de artificialização da área de estudo.
Como não se prevê afectação das áreas sensíveis a Norte e Nordeste da unidade
industrial, nem a existência de perturbação sobre o rio Vouga, interrompendo
fisicamente o corredor ecológico, considera-se que os impactes negativos decorrentes da
fase de exploração não apresentam relevância, qualificando-se de pouco significativos.

10.2.3

Impactes cumulativos
Tal como referido anteriormente, a área directa de inserção do projecto apresenta-se
alterada relativamente a etapas ecologicamente mais favoráveis. A execução do projecto
contribuirá naturalmente para essa situação, na medida em que existirá mais indústria,
mais tráfego rodoviário, mais ruído, entre os principais.
No entanto não é possível estimar de forma rigorosa o contributo cumulativo do
projecto para a degradação ambiental da área envolvente, que será baixo. Por outro lado,
importa destacar que se considera preferível o incremento da área fabril no interior de
um perímetro que actualmente possui essa finalidade e que se encontra já optimizado e
servido de acessos rodoviários, do que a sua execução em outro local, onde os impactes
gerados poderiam ser maiores.
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10.2.4

Síntese conclusiva
Os impactes sobre os sistemas ecológicos, na fase de construção, podem considerar-se
reduzidos, não afectando nenhum habitat ou estrutura ecológica com valor.
Na fase de exploração da instalação, 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 pouco significativa.

1.11

Paisagem

1.11.1

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

Acções geradas pela construção do projecto, onde se avalia a interferência que
o projecto terá sobre a paisagem, sintetizada pela análise da significância dos
impactes na fase de construção, que se irão reflectir na qualidade, absorção e
sensibilidade visual da paisagem, onde se localiza o projecto.
A significância do impacte é obtida pela conjunção das características de
implantação do projecto, magnitude do impacte e sensibilidade paisagística. Para a
avaliação da magnitude dos impactes resultantes da construção da infra-estrutura,
estabeleceu-se uma escala de qualificação (Baixa, Média e Elevada) para cada
tipologia da obra. Teve-se ainda em conta a afectação directa ou indirecta dos
seguintes aspectos:
–

Área de construção/implantação e cércea máxima dos edifícios;

–

Tipologia de materiais a utilizar na construção/revestimento exterior;

–

Alteração da morfologia do solo por movimentação de terras (aterros, escavações e
terraplenagens);

–

Alteração significativa do uso do solo;

Estudo de Impacte Ambiental do Projecto Smooth - Relatório
V-254

•

–

Compactação e erosão do solo;

–

Áreas de apoio à obra (estaleiro e circulação de maquinas);

–

Depósito e empréstimo de materiais;

–

Desmatação (fragmentação das comunidades, quantidade/valor do coberto vegetal);

–

Interferência com a rede hidrográfica, alteração/afectação;

–

Afectação de valores culturais, naturais e presença humana.

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

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

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

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

1.11.2

•

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

•

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

O Projecto na paisagem
O Projecto irá localizar-se na zona Nascente da freguesia de Cacia, concelho de Aveiro,
sendo limitada a Norte pela unidade industrial da Celcacia, a Nascente pela via de acesso a
esta instalação, a Sul pela EN109 e a Poente por terrenos agrícolas e pela área urbana de
Cacia.
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A nova unidade industrial será implantada num polígono de 14,5 ha, sendo constituída por
4 edifícios: edifício das máquinas de papel com 12 300 m² de implantação e cércea máxima
de 22 metros, o armazém de bobinas com 6 000 m² de implantação e cércea máxima de
19 metros, o edifício de transformação com uma área de implantação de 13 200 m² e cércea
máxima de 8,7 metros, e o armazém de produto transformado com uma área de implantação
de 5 200 m² e cércea máxima de 37 metros.
Foi considerado ainda um parque de pesados a Sul e arruamentos interiores a interligar
o conjunto edificado. A área restante, cerca de 94 700 m², é destinada a zonas verdes.
A área de implantação do projecto apresenta morfologia aplanada, estando parte do
terreno a ser usado como parque de armazenagem de madeira e estacionamento de
viaturas. No limite Oeste regista-se a utilização agrícola dos solos.
A unidade industrial da Portucel Soporcel Tissue (PST) vai localizar-se na periferia da
Sub-unidade de Paisagem SUP4 – Área industrial de Taboeira e de Cacia.
Do ponto de vista da análise visual da paisagem, 80% da área de implantação do
projecto possui uma qualidade visual baixa, correspondendo à área utilizada como
parque de armazenagem de madeira. Os restantes 20% são de qualidade visual média. A
capacidade de absorção visual é média a elevada, já que as instalações industriais
existentes a Norte e as sebes arbóreas na margem do rio Vouga e os terrenos agrícolas
adjacentes conferem um efeito barreira à área de projecto. Pela conjugação dos factores
anteriores, a sensibilidade visual é, na sua maioria, baixa-média, sendo elevada num
troço de linha de água (vala do Salgueiral) que atravessa o polígono de implantação da
fábrica (Figura V.11).
Figura V.11 – Qualidade visual, capacidade de absorção visual e sensibilidade visual
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1.11.3

Estudo da visibilidade
Foi determinada a bacia visual para os diferentes edifícios da futura unidade industrial. Uma
vez que esta nova instalação se localiza numa zona industrial (Zona Industrial de Cacia)
onde já existem outras infra-estruturas semelhantes, foi também determinada a bacia visual
para o conjunto dos edifícios industriais pré-existentes.
A bacia visual é definida como a superfície a partir da qual um ponto ou conjunto de pontos
é visível de forma recíproca. Para efectuar o cálculo das bacias visuais, utilizou-se o
software ArcGIS, para o que foi criado um Modelo Digital de Terreno (DTM) com malha
de 20x20 m a partir das curvas de nível da Série M888 das cartas do IGEoE, com base
numa rede irregular triangulada (TIN). Além do DTM, são acrescentadas as alturas dos
edifícios industriais localizados a Norte (fábrica da Celcacia) e dos localizados na
envolvente próxima.
Foram definidos parâmetros, tais como a altura do observador (correspondendo à cércea dos
edifícios), a altura de observação de 1,7 metros, correspondendo à altura média de um
observador, o raio de observação (360°), o alcance de observação (4,5 km) e os ângulos de
visão (+90°,-90º).
Embora a futura unidade industrial seja composta por quatro edifícios (ver Figura V.12),
tem-se apenas duas alturas dominantes, tendo, consequentemente, sido determinadas duas
bacias visuais: Bacia Visual 1 - edifícios com cérceas de 22 m (armazém de bobinas e
máquinas de papel) e Bacia Visual 2 – edifício com cérceas de 37 m (armazém de produto
acabado) (Figura V.13).
O edifício da transformação tem uma cércea relativamente baixa, 8,7 m, pelo que não foi
considerado.
Por outro lado, foi também definida uma Bacia Visual 3 (Figura V.14), relativa ao
complexo industrial da Celcacia, a Norte da área de intervenção, para a qual se considerou
os edifícios de cércea mais alta, com 45 m. De salientar que, além destes edifícios, existem
ainda as chaminés da Celcacia, com alturas compreendidas entre 60 e 80 m, que não foram
consideradas para o cálculo desta bacia visual.
A qualificação das bacias é feita pela análise das suas propriedades, que se podem
resumir em:
•

Tamanho 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 impactes visuais, do que as bacias arredondadas, devido a uma
maior direccionalidade do fluxo visual.
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Figura V.12 – Plano de Implantação da Fábrica de Papel Tissue

É bem visível o efeito barreira que a fábrica da Celcacia tem nas bacias visuais
apresentadas. Na sua generalidade, os edifícios existentes possuem um volume considerável
e cérceas entre os 20 e 45 metros (Quadro V.19).
Quadro V.19 – Quantificação e qualificação das Bacias Visuais

Bacia Visual 1

22

Tamanho da
bacia visual
Baixo

Bacia Visual 2

39

Médio

Baixa

Alongada

Bacia Visual 3

72

Grande

Baixa

Arredondada

Área %

Capacidade da
bacia visual
Média

Forma da bacia
visual
Alongada
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Figura V.13 – Bacia Visual 1 (cérceas de 22 m) e Bacia Visual 2 (cérceas de 37 m)

Da análise efectuada, conclui-se que a Bacia Visual 3 tem uma maior abrangência sobre
a área em estudo. Esta bacia (edifícios com cérceas até 45 metros) tem uma maior
relevância visual, contudo, em relação à incidência com zonas habitadas, todas as bacias
abrangem visualmente as povoações das duas margens do rio Vouga.
Figura V.14 – Bacia Visual 3 (cérceas de 45 m na fábrica da Celcacia,
adjacente à área de projecto)
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1.11.4

Avaliação de impactes
A avaliação dos impactes é feita com base nas características do projecto no sítio de
implantação e da sua envolvente. A paisagem é um conceito que contém em si a ideia
de “avistar um território”, não podendo ser dissociado da presença humana.
A futura unidade industrial localiza-se numa unidade com menor qualidade de
paisagem, 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, a abertura de acessos, ou a movimentação de
maquinaria e pessoas afectas à obra, são considerados factores perturbadores e de
desqualificação da paisagem, pelo que se traduzem num impacte negativo, temporário
(apesar de permanente durante todo o período de obra), de magnitude e significância
dependentes do período de duração dos diferentes tipos de trabalhos e da proximidade a
receptores sensíveis. A esta desorganização associa-se, normalmente, a quebra da
continuidade actual da paisagem e a diminuição da visibilidade provocada pelo aumento
dos níveis de poeiras.
A destruição do coberto vegetal traduz-se sempre numa acção de desvalorização
paisagística, para além de ecológica. A visualização do solo decapado surge como
imagem de descontinuidade paisagística, assumindo maior significado quanto se está
em presença de espaços abertos.
As alterações morfológicas do terreno, através dos aterros e escavações, não terão
significado, uma vez que o terreno é bastante plano e para o projecto em questão não
carece de modelações especiais.
Os edifícios da nova fábrica, principalmente os de maior volumetria, serão os mais
visíveis. Estas construções não alteram a leitura da paisagem local, uma vez que se
inserem numa zona de paisagem industrial, sendo o seu impacte, embora negativo,
pouco significativo.
Quadro V.20 – Intercepção das bacias visuais com a qualidade visual da paisagem

Elevada
Média
Baixa

Bacia Visual 1
(ha)
%
342
23
878
59
267
18

Bacia visual 2
(ha)
%
773
31
1173
47
549
22

Área total da Bacia

1488

2496

Qualidade Visual

100

100

No Quadro V.21 indicam-se os impactes na paisagem durante a fase de construção.
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Quadro V.21 – 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

Todas

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

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

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

Edifícios, arruamentos,
parque de pesados

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

Edifícios, arruamentos,
parque de pesados

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

Todas

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

Alteração significativa do uso do solo
Desmatação (fragmentação das comunidades,
quantidade/valor do coberto vegetal)

Alterações Estruturais

Alteração da morfologia do solo por
movimentação de terras (aterros, escavações e
terraplenagens)

Compactação e erosão do solo

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

Área de construção/implantação e cércea máxima
dos edifícios

Tipologia de materiais a utilizar na construção e
revestimento exterior
Interferência com a rede hidrográfica
(alteração/afectação)
Afectação de valores culturais, naturais e presença
humana

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

A área ocupada pela fábrica localiza-se numa zona industrial, não existindo
assim uma alteração no uso do solo. Excepção para os terrenos limítrofes a
Oeste que estão a ser utilizados para práticas agrícolas
Estas acções terão como consequência a eliminação do estrato arbóreo,
arbustivo e herbáceo, ficando o solo desnudado e, portanto, mais pobre em
termos visuais. Ocorrerá apenas nas áreas que têm actualmente uso agrícola
As acções decorrentes do movimento de terras não têm impactes significativos,
dado o terreno ser bastante plano. Apenas será executada uma terraplenagem
com aproveitamento de terra vegetal para posterior utilização no projecto de
recuperação paisagística
Com a construção da fábrica prevê-se a compactação e posterior
impermeabilização de 50 512 m², o equivalente a 35% do total da parcela.
Apesar da área a impermeabilizar, não são expectáveis alterações nos caudais de
ponta de cheia na vala do Salgueiral
A ocupação do espaço pelas infra-estruturas de obra, para além da introdução de
elementos estranhos ao ambiente tradicional, provocará uma impressão de
degradação e desorganização visual, característica do ambiente de obra
Estas acções ocorrem em áreas próximas da construção e do estaleiro
Construção de edifícios de grande volumetria, em zona adjacente com edifícios
similares, não ultrapassando em altura as construções existentes, pelo que não se
verificará alteração relevante da estrutura visual, nem o contraste de leitura,
volumétrica e cromática da paisagem
Construção de novos edifícios com grandes áreas de implantação, resultando
num aumento das áreas impermeabilizadas e redução do espaço aberto
Os edifícios serão revestidos por chapa de aço. O seu aspecto será semelhante
aos existentes na envolvente
A construção do edifício das máquinas de papel obriga ao entubamento de um
troço de 120 m de linha de água
A localização do polígono industrial está próxima de duas zonas habitadas,
nomeadamente a Sul, um conjunto de 6 moradias, junto à EN109, e a Oeste na
Rua da Agra e Rua de José Estêvão
O projecto prevê um total de 65% (94 718 m³) de áreas verdes tratadas. Dos
quais 22 848 m³ serão espaços verdes regados
Criação de uma faixa (arbóreo arbustiva) periférica, localizada a Oeste, que
minimiza o impacte visual das construções
Reforço do efeito barreira com o incremento de vegetação nas zonas mais
afectadas pela construção (núcleo de moradias a Sul e as moradias na Rua da
Agra e Rua de José Estêvão

Terrenos adjacentes ao estaleiro

Edifícios

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

Edifícios
Edifício das máquinas de papel

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

Edifícios e parque de pesados

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

Zonas Verdes

Positivo, directo, de magnitude e significado
elevados
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O resultado final das acções da fase de construção do projecto será, expectavelmente,
negativo, de reduzida magnitude e significância, devido ao facto da zona de
implantação do projecto ser de reduzida sensibilidade paisagística e da maioria dos
impactes gerados serem apenas perceptíveis no local de implantação da infra-estrutura,
não existindo grande grau de visibilidade da área circundante.
Os impactes visuais na paisagem (afectação da paisagem) directamente relacionados
com a alteração do valor cénico da mesma, decorrente da perturbação visual associada à
implantação do estaleiro, áreas e acessos de apoio à obra e da construção dos elementos
que compõem o projecto, serão tanto maiores, quanto maior a extensão da bacia visual,
a distância e tipo de observadores potencialmente afectados.
1.11.4.2 Fase de Exploração
Na fase de exploração, os principais impactes negativos originados na fase de construção
assumirão um carácter definitivo.
A implantação do edificado e o aumento das áreas impermeabilizadas alteram a estrutura
visual e originam um contraste de leitura, volumétrica e cromática, provocando uma
alteração visual definitiva na paisagem. Contudo, o projecto está localizado numa zona de
baixa visibilidade e a paisagem local ajuda a absorver as novas construções. Para além
disso, é possível a integração e ocultação de algumas zonas edificadas, através da
implementação do Projecto de Integração Paisagístico (PIP), que terá como principal
função a redução da escala aparente e a geometria da estrutura, considerando-se assim que
parte dos impactes negativos serão minimizáveis (Figura V.15 e Anexo X do Volume de
Anexos).
Figura V.15 – Master Plan do Projecto de Recuperação Paisagística
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No entanto, a eficácia das medidas de recuperação e integração paisagística da unidade
industrial com vista à minimização dos impactes originados pelas acções de construção,
nomeadamente, as acções de revestimento vegetativo a englobar no PIP, estão
dependentes, durante a fase de exploração, da manutenção e desenvolvimento
adequados do material vegetal.
O Plano de Integração Paisagística reflecte as principais opções adoptadas, nomeadamente:
•

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

•

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

•

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

•

Reforço da galeria ripícola na zona adjacente ao troço da linha de água a entubar.

Com a execução e implementação do PIP pretende-se atingir objectivos de ordem
estética, funcional, ecológica e económica.
Dentro dos objectivos estéticos, pretende-se integrar os novos elementos construídos na
paisagem envolvente, garantindo relações de continuidade e enquadramento com a
mesma, nomeadamente recuperando as zonas que forem afectadas pela obra e que
ficarem sem revestimento, e criando barreiras verdes, “cortinas” multi-estratificadas e
multi-específicas.
Do ponto de vista funcional, torna-se necessário proteger os terrenos que, no interior da
parcela, não forem ocupados. O desenvolvimento de vegetação herbácea pioneira,
principalmente de gramíneas, permite reduzir a velocidade e energia de transporte da
água, incrementar a sua infiltração e melhorar a estrutura e estabilidade superficial do
solo, tornando mais difícil o arrastamento de partículas do solo.
A constituição de uma estrutura verde, respeitando as características edafo-climáticas da
região, torna-se favorável do ponto de vista ecológico. Utilizando apenas espécies
autóctones, permite actuar na constituição de estruturas de activação biológica,
contribuindo simultaneamente para uma melhor adaptação e menor necessidade de
manutenção.
Com os objectivos económicos, pretende-se atingir o melhor balanço custo/benefício,
com a redução dos custos inerentes à realização da obra e à manutenção da estrutura
proposta, sem prejudicar os objectivos estéticos, ecológicos e funcionais.
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A proposta de enquadramento dos novos edifícios da fábrica de papel da PST tem por
objectivo a sua integração com a envolvente, evitando a sua descaracterização, assim
como minimizar os impactes paisagísticos. Simultaneamente, pretende-se uma melhoria
da qualidade estética entre a fábrica e a futura Avenida Nascente, através da sua
componente ecológica e visual, que estará ao alcance dos utentes, devendo sempre
proporcionar conforto visual. O corredor a criar é uma barreira verde, formada por
vegetação multi-estratificada e multi-específica, em que os arbustos são sempre
colocados junto à vedação perimetral da fábrica, as árvores de grande porte são
dispostas naturalmente evitando alinhamentos, sempre que possível, por forma a
conferir um aspecto menos artificial, e o revestimento do solo será um relvado. Todo o
corredor será regado por aspersão, logo é de esperar que a vegetação terá uma taxa mais
elevada, no que diz respeito ao seu desenvolvimento/crescimento.
Na zona mais a Sudoeste, onde se localiza um conjunto de habitações, é tido um
cuidado especial para tentar minimizar os impactes decorrentes da actividade industrial.
Assim, a área de estacionamento adjacente será envolvida por uma barreira visual, e na
zona mais próxima das habitações será reforçada a barreira arbustiva.
Os restantes espaços livres não impermeabilizados, em especial a faixa de protecção
entre os edifícios industriais, serão semeados com um prado de sequeiro.
A linha de água que atravessa a área industrial será parcialmente entubada. Como
minimização, é proposto o reforço da galeria a montante, com a plantação de
exemplares arbóreos, e a criação de um troço de galeria a jusante.
1.11.5

Síntese conclusiva
Os impactes na paisagem podem considerar-se globalmente negativos, de magnitude
reduzida na fase de construção e moderada na fase após a construção, ou seja, de
existência física do projecto, considerando já a implementação do PIP. Refira-se que
esta medida de minimização foi atempadamente incorporada no projecto de execução da
unidade de industrial, sob proposta da equipa do EIA.

1.12

Património
O trabalho de prospecção arqueológica realizado na globalidade da área de projecto não
revelou quaisquer evidências de cariz arqueológico ou outros elementos de natureza
patrimonial.
Perante a ausência de vestígios arqueológicos ou de outros elementos patrimoniais, a
que se associa o facto de grande parte do solo nas áreas previstas para infra-estruturas já
se encontrar intervencionada, nalguns casos mesmo impermeabilizado, não se
prefiguram quaisquer impactes sobre o património, quer na fase de construção, quer na
fase de exploração.
No caso das linhas de alta tensão, não se identificaram ocorrências patrimoniais
passiveis de afectação directa (tendo em atenção o depósito temporário, a circulação de
maquinaria e outros), ou seja, na área com 50 m de raio em torno de qualquer apoio.
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Também não se identificaram quaisquer elementos patrimoniais passiveis de afectação
indirecta, ou seja, na área com raio entre 50 e 100 m em torno dos postes.
No ponto 4 do presente capítulo são propostas medidas de minimização aplicáveis às
acções de projecto que poderão, eventualmente, ter repercussões sobre a componente
patrimonial.
1.13

Sócio-economia

1.13.1

Metodologia
Após a análise da Situação de Referência, é possível, admitindo que qualquer projecto
tem consequências/impactes positivos e negativos sobre o meio social e económico em
que se irá implantar, proceder à identificação e avaliação dos impactes na sócioeconomia, decorrentes do Projecto Smooth da Portucel Soporcel Tissue (PST).
A importância deste capítulo reside no facto de possibilitar o conhecimento atempado
de possíveis alterações, mais ou menos significativas, positivas ou negativas, que
permitam o estabelecimento de um programa de medidas de prevenção e minimização
adequadas. Deste modo, será possível eliminar ou reduzir impactes negativos e
maximizar os impactes positivos resultantes da concretização do projecto.
A identificação e avaliação de impactes neste domínio revelam-se de alguma
dificuldade, sobretudo a médio/longo prazo, já que uma análise prospectiva do
comportamento das variáveis sócio-económicas reveste-se de grande variabilidade e
indeterminação. A análise que se segue será necessariamente de carácter qualitativo,
uma vez que é praticamente impossível fazer uma avaliação quantitativa, com algum
rigor, da evolução das variáveis sócio-económicas.
A análise dos impactes contempla as fases de construção e exploração do Projecto, já
que os impactes terão características distintas nestas duas fases. De um modo geral, à
fase de construção estão associados impactes maioritariamente negativos de carácter
temporário e directos, enquanto à fase de exploração estão associados impactes de
carácter permanente e maioritariamente positivos em termos sócio-económicos.
Tal como foi referido no ponto 5.7 do Capítulo III, não se prevê, mesmo a longo prazo,
o encerramento da instalação, pelo que não serão avaliados os impactes na fase de
desactivação.

1.13.2

Identificação, previsão e avaliação de impactes

1.13.2.1 Fase de construção
A unidade industrial da PST será instalada numa área com cerca de 14,5 ha, localizada a
SW da fábrica de pasta da Celcacia, em que a maior parcela se encontra já
intervencionada, já que tem sido utilizada por esta empresa para armazenamento de
rolaria de madeira e estacionamento de viaturas.
A área total de implantação será de 145 230 m2, com uma área coberta de 36 700 m2 e
uma área impermeabilizada não coberta de 13 812 m2.
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É objectivo do Grupo Portucel Soporcel iniciar a integração do fabrico de pasta da
Celcacia com o Projecto Smooth, ou seja, a produção de papel tissue e de artigos de
papel de uso doméstico e sanitário a partir de pasta branqueada de eucalipto, com a
obtenção de produtos de maior valor acrescentado.
Para tal, o Projecto da PST inclui a instalação de duas máquinas de papel com a capacidade
global sustentada de 140 000 t/ano (2 × 70 000 t/ano).
A unidade de transformação de papel tissue em artigos de uso doméstico e sanitário terá
uma capacidade de produção líquida de cerca de 76 000 t/ano, pelo que as restantes
60 000 t/ano serão comercializadas no exterior como bobinas de papel.
Na fase de construção, os impactes mais significativos são negativos e têm uma incidência
predominantemente local, directa, temporária e reversível, decorrendo dos trabalhos de
construção das várias acções associadas à unidade industrial de produção e transformação
de papel tissue e das perturbações que lhes estão associadas, destacando-se as seguintes:
•
•
•
•
•
•

Instalação de estaleiros;
Desmatação;
Movimento de terras na regularização e nivelamento da plataforma;
Desvio da linha de água e das linhas eléctricas;
Escavação para fundações;
Execução das estruturas em betão das áreas de construção previstas, incluindo as
respectivas fundações. As construções previstas são as seguintes:
–

–
–
–
–
–
•
•

•

•

Armazém de matérias-primas (destinado a pasta branqueada de pinho em fardos,
a adquirir no exterior);
Preparação de pasta;
Duas máquinas de papel;
Armazém de bobinas de papel;
Unidade de transformação do papel em artigos de uso doméstico e sanitário;
Armazém de produto acabado.

Execução de pavimentos, incluindo as correspondentes plataformas;
Execução das alvenarias e painéis pré-fabricados, bem como dos revestimentos de
empenas e coberturas;
Execução de todas as redes de infra-estruturas, ou seja, águas, esgotos, águas
pluviais, eléctricas, telefónicas, gás, incêndios, ar comprimido e restantes fluidos;
Montagem dos diferentes equipamentos de produção e sua interligação às redes de
infra-estruturas.

A fase de construção e montagens irá ter início no decorrer do 1.º trimestre de 2016,
com uma duração de cerca de 15 meses, na condição de estarem previamente concluídas
as fases antecedentes de licenciamento industrial e urbanístico.
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Os impactes positivos estão associados à contratação temporária de trabalhadores e à
dinamização das actividades económicas associadas à implantação da nova unidade
industrial.
Considera-se que, de uma forma geral, para projectos industriais com características
idênticas ao que está em análise, os principais efeitos, a nível sócio-económico,
decorrentes da sua implantação, são as alterações na qualidade do ambiente para as
populações mais próximas, afectação de serviços e infra-estruturas, alterações na
acessibilidade e nas condições de circulação, afectação de parcelas com uso agrícola,
surgimento de novas actividades e as alterações ao nível da economia e emprego.
A análise que se segue avalia, até que ponto, e em que medida, o projecto em estudo
pode interferir com cada uma destas componentes.
a) Alterações na qualidade do ambiente para as populações mais próximas
Os impactes mais importantes sobre a componente social e económica, ao nível local,
encontram-se sobretudo associados aos incómodos causados pelas actividades de
instalação (por exemplo, o funcionamento e deslocação de máquinas pesadas),
geralmente responsáveis por marcadas alterações na qualidade ambiental, ou seja, de
emissão de poeiras, vibrações e ruído.
Neste aspecto, os impactes negativos mais relevantes são os que se referem ao
aumento das emissões de ruído para o exterior da área de implantação do Projecto e
dos níveis de poeiras e de outros poluentes atmosféricos resultantes das actividades
de construção e da circulação de veículos e equipamento de obra, situação que é
objecto de análise mais detalhada no âmbito dos descritores ambiente sonoro e
qualidade do ar.
Os receptores em causa referem-se aos moradores das habitações mais próximas da
área em estudo, assinaladas nas fotos seguintes, e que se localizam nos seguintes
arruamentos:
–
–
–
–
–
–
–

Rua dos Bombeiros da Celulose (Situação 1 – Foto V.9);
Rua Pedro Álvares Cabral (Situação 2 – Foto V.8);
Rua da Agra (Situação 3 – Foto V.6);
Rua da Agra do Meio (Situação 4 – Foto V.7);
Rua José Estêvão (Situação 5 – Foto V.5);
Rua do Ribeiro (Situação 6 – Foto V.4);
Rua 31 de Janeiro/EN109 (Situação 7 - Fotos V.2 e V.3).

Os edifícios em questão correspondem maioritariamente a moradias unifamiliares,
térreas ou com 2 pisos, inseridas, no geral, num lote de terreno aproveitado pelos
proprietários como jardim e/ou cultivo de produtos hortícolas e pomar, como é o caso
das moradias localizadas ao longo da Rua José Estêvão (situação 4). Existem por vezes
estabelecimentos comerciais (no geral cafés/restaurantes), localizados sobretudo junto à
EN109 (Foto V.2), também designada como Rua 31 de Janeiro. Verifica-se ainda a
existência de pequenas oficinas e/ou armazéns (Foto V.3).
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Figura V.16 – Localização das situações/receptores mais sensíveis às alterações na
qualidade do ambiente

Foto V.2 – Rua 31 de Janeiro/EN109 vista
para Nascente

Foto V.3 – Edifícios industriais na Rua do
Padrão
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Foto V.4 – Rua José Estêvão e moradias na
Rua do Ribeiro

Foto V.5 – Habitações na Rua José Estêvão

Foto V.6 – Habitações ao longo da Rua da Agra

Foto V.7 – Habitações ao longo da Rua da
Agra do Meio

Foto V.8 – Habitações na Rua Pedro Álvares
Cabral

Foto V.9 – Habitações na Rua dos Bombeiros
da Celulose

Tomando em consideração as avaliações efectuadas nos pontos relativos à qualidade
do ar e ambiente sonoro, estima-se que as perturbações sobre as populações que
residem nas proximidades serão pouco significativas (caso sejam adoptadas as
devidas medidas de minimização).
Assim, neste domínio, na fase de construção, os impactes gerados são de natureza
negativa, de magnitude pouco significativa, temporários e reversíveis.
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b) Afectação de serviços e infra-estruturas
A água para consumo humano será fornecida pela rede pública de abastecimento e a
água para consumo industrial pela Celcacia, conforme declaração desta empresa
incluída no Anexo III do Volume de Anexos. Tal como foi descrito no Anexo I do
Volume de Anexos, a Celcacia dispõe de um sistema de captação de água na margem
esquerda do rio Vouga.
A drenagem das águas pluviais da unidade industrial será ligada à linha de água
existente, a jusante do troço que será entubado.
Por sua vez, as águas residuais domésticas e industriais serão ligadas às redes
existentes da Celcacia, conforme declaração desta empresa, incluída no Anexo III do
Volume de Anexos.
As redes existentes de águas residuais da Celcacia estão ligadas à respectiva ETAR,
que dispõe de tratamento primário e secundário, sendo o efluente tratado conduzido
para o colector da AdCL, para descarga no mar através de exutor submarino.
Também durante a fase de construção, as águas residuais serão encaminhadas para a
ETAR da Celcacia.
A área em estudo é atravessada por infra-estruturas eléctricas de alta tensão, que serão
desviadas de acordo com projecto que está a ser desenvolvido pela EDP (ver Anexo XV
do Volume de Anexos).
No que se refere ao fornecimento de electricidade, a unidade industrial será
alimentada a partir de uma subestação a construir junto à subestação existente da
Celcacia, cuja alimentação eléctrica é efectuada a 60 kV.
Os resíduos produzidos na futura unidade industrial, caracterizados e quantificados
no Capítulo III do presente EIA, serão recolhidos e armazenados separativamente no
interior da instalação e enviados para um destino final adequado, através de
operadores devidamente licenciados/autorizados para o efeito, acompanhados das
respectivas guias, dando primazia à sua reciclagem, em detrimento do seu envio para
deposição em aterro.
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.
Importa referir que, no caso de interferência com infra-estruturas de uso público
(corte, desvio ou ligação às mesmas), esta situação não deverá implicar o corte no
fornecimento desse mesmo serviço à população ou, em caso de extrema necessidade,
deverá ser num período reduzido ao mínimo possível.
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c) Acessibilidades e condições de circulação
No que respeita à acessibilidade na fase de construção (interferência com estradas ou
caminhos públicos), permite concluir que, uma vez que se trata de um
empreendimento que se irá implantar numa propriedade privada, que não é
atravessada por qualquer caminho público (a rua dos Bombeiros da Celulose é
propriedade do Grupo Portucel Soporcel), os trabalhos de construção que implicam a
circulação de diversos veículos e máquinas irão desenvolver-se num espaço restrito,
vedado e de acesso condicionado, pelo que não são expectáveis perturbações nas
condições de acessibilidade.
Apenas há a referir, no acesso à propriedade da Celcacia, a partir da EN109/Rua 31
de Janeiro e da Rua dos Bombeiros da Celulose, a entrada/saída de veículos e
máquinas que poderá causar um agravamento pontual das condições de circulação.
Tal como referido na descrição do projecto, o tráfego diário na fase de construção
será de 100 veículos ligeiros e de 20 veículos pesados.
Ao aumento do tráfego de veículos poderá estar associada, em maior ou menor grau,
a deterioração do pavimento dos arruamentos referidos anteriormente, bem como o
aumento do risco de acidentes rodoviários, sobretudo no acesso a partir da
EN109/Rua 31 de Janeiro, onde o volume de tráfego é bastante mais significativo.
Caso não sejam adoptadas as medidas de minimização adequadas (referidas no ponto
4 do presente capítulo), dado o considerável volume de tráfego que esta estrada
apresenta, bem como o movimento de máquinas e viaturas afectos à obra,
considera-se que o impacte será significativo. Com a adopção das devidas medidas
de minimização a significância do impacte será mais reduzido, classificando-se os
impactes como pouco significativos.
Sobre este aspecto importa referir que, no âmbito do Plano de Pormenor de Parte da
Zona Industrial de Cacia (PPZIC) está prevista a construção de um novo arruamento,
da responsabilidade da Câmara Municipal de Aveiro. A partir da Rua José Estêvão,
está prevista a construção de uma nova avenida que contribuirá para, no conjunto,
melhorar a fluidez do tráfego, bem como circunscrever a zona industrial (ver
Figura IV.59 do Capítulo IV do presente EIA).
Com a proposta do PP PZIC, as infra-estruturas viárias, nomeadamente, a Rua 31 de
Janeiro e a Rua José Estêvão serão requalificadas, melhorando significativamente o
seu actual perfil transversal.
Pode concluir-se que estão garantidas, e até melhoradas, as acessibilidades já
existentes na área em estudo, pelo que os impactes na fase de construção serão pouco
significativos, de natureza negativa, temporários e reversíveis, incluindo as
condições de circulação, tal como descrito anteriormente.
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d) Afectação de parcelas de uso agrícola
A maior parte da área em estudo (8,8 ha) encontra-se à data sem qualquer cobertura
vegetal, uma vez que se encontra intervencionada, já que tem sido utilizada pela
Celcacia para armazenamento de rolaria de madeira e estacionamento de viaturas
(Foto V.10).
A parcela restante apresenta uma ocupação agrícola constituída, maioritariamente,
por milho, produtos hortícolas, com vinha e olival na bordadura das parcelas.
No que se refere à actividade económica local, o principal impacte negativo decorre
da diminuição da superfície agrícola útil, como resultado da utilização de solos com
capacidade e uso agrícolas, tendo como consequência a perda de valor para a
população afectada.

Foto V.10 – Vista, a partir da rua José Estêvão, sobre a área em estudo - parcelas com ocupação
agrícola e parcelas com rolaria de madeira

e) Surgimento de outras actividades
Na fase de construção, o surgimento de outras actividades será sentido ao nível da
procura de serviços, quer pelos trabalhadores envolvidos, quer pela actividade em
causa, com recurso acrescido ao comércio e serviços locais, sobretudo na área da
restauração e alojamento. Este impacte deverá ser significativo, pois apesar de
temporário (circunscrito à fase de construção), está associado a um número de
pessoas significativo (400 postos de trabalho temporários).
f) Economia e emprego
Na fase de construção, verificar-se-á uma procura de mão-de-obra local, por parte
das empresas responsáveis pelas diferentes actividades de construção e montagens,
ou de outras subsidiárias, o que se reflectirá positivamente no emprego.
Ressalve-se que a maximização dos impactes positivos, resultantes da existência da
obra, implica o recurso a trabalhadores residentes na área de influência do projecto.
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Dado que se manterão as unidades económicas existentes, não se prevê redução,
deslocamento ou transferência de população activa.
Prevê-se que o investimento irá criar, em média, 400 postos de trabalho temporários,
na fase de construção do Projecto, pelo que contribuirá também por essa via para a
revitalização do tecido empresarial, designadamente na freguesia de Cacia e no
concelho de Aveiro.
1.13.2.2 Fase de exploração
A Portucel Soporcel Tissue (PST) foi constituída em Março de 2015 pelo Grupo
Portucel Soporcel para implementar o Projecto Smooth, ou seja, efectuar a construção e
exploração de uma unidade industrial de produção e transformação de papel tissue em
Cacia.
O capital social da PST é detido integralmente pela Portucel, SA e a sociedade tem por
objecto a indústria produtora e transformadora de papel e a comercialização de artigos
de higiene e de papel e seus derivados.
O Grupo Portucel Soporcel tem um impacte sócio-económico muito significativo, sendo
responsável pelo emprego directo de 2 325 colaboradores e indirecto de vários milhares
de postos de trabalho e pelo desenvolvimento económico do País e das regiões onde
concretiza as suas actividades industriais e florestais.
Do total das suas vendas, que atingiram em 2014 um valor de 1,54 mil milhões de
euros, 95% são realizadas no mercado externo para 123 países nos cinco continentes. O
grupo é responsável por cerca de 3% das exportações portuguesas de bens e detém a
marca portuguesa com maior expressão internacional, o papel Navigator, líder mundial
no segmento Premium de papéis de escritório.
De salientar também que o Grupo Portucel Soporcel é o primeiro produtor nacional de
“energia verde” a partir de biomassa, sendo responsável por cerca de 50% da produção
do País com origem nesta fonte renovável, indicadores que têm por base uma política
energética assente na diminuição global do uso de combustíveis fósseis. É um grupo
florestal verticalmente integrado, cuja actividade se desenvolve numa lógica de
preservação dos recursos naturais e de conservação da biodiversidade, sendo
responsável pela gestão de 122 mil hectares de floresta.
Durante a fase de exploração é importante referir-se que, com a implantação do Projecto
Smooth, existirá uma melhoria na diversificação e qualificação da base económica
regional, bem como um aumento da competitividade da produção industrial.
Deste modo, os impactes associados à fase de exploração, com o reforço e
desenvolvimento, de forma sustentada e competitiva, de um dos sectores tradicionais
estratégicos da região de Aveiro, são positivos e muito importantes, apresentando um
carácter permanente.
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Os impactes sócio-económicos deste projecto na fase de exploração irão sentir-se a
nível local (freguesia de Cacia e concelho de Aveiro), regional e também nacional.
a) Economia e emprego
O Grupo Portucel Soporcel tem uma importância decisiva para o desenvolvimento da
economia nacional. Embora seja a terceira maior empresa exportadora do País, é a
primeira em termos de valor acrescentado nacional (VAN), já que recorre
maioritariamente a recursos provenientes de diversos sectores do tecido económico
português.
Após o período de elevados investimentos desenvolvidos entre 2005 e 2009, que
culminou na construção da nova fábrica de papel em Setúbal, o Grupo Portucel
Soporcel viveu um importante período de consolidação do seu novo posicionamento
como o maior produtor europeu de papel não revestido.
Com um modelo de negócio alicerçado na investigação florestal, industrial e de
produto, na inovação tecnológica, na sustentabilidade e no desenvolvimento de
marcas com uma proposta de valor diferenciada e reconhecida no mercado, o Grupo
Portucel Soporcel é actualmente o líder europeu e o 6.º a nível mundial na produção
de papel fino não revestido para impressão e escrita (UWF – Uncoated Wood Free),
sector onde se incluem os papéis de escritório e os destinados à indústria gráfica. É
também líder na Europa e 5.º a nível mundial na produção de pasta branqueada de
eucalipto (BEKP – Bleached Eucalyptus Kraft Pulp).
Num contexto internacional bastante competitivo, e apesar dos seus principais
mercados serem a Europa e os Estados Unidos da América, o Grupo Portucel
Soporcel tem aumentado, de forma consistente, a presença em novos mercados que
apresentam um bom potencial de desenvolvimento, como são os casos de África,
América Latina e Médio Oriente.
Este esforço permanente de penetração no mercado levou o Grupo Portucel Soporcel
a alcançar, em 2014, um novo máximo histórico de vendas de papel, com
1,56 milhões de toneladas, um acréscimo de 3% face ao ano anterior. Merece
também destaque o crescimento, na Europa e no Mundo, de 2% das vendas de
produtos Premium, e nas vendas de marcas próprias, que representam 63% das
vendas de produtos transformados. A marca Navigator, líder mundial no segmento
Premium de papéis de escritório, registou um crescimento de 4% globalmente e de
6% na Europa, atingindo, uma vez mais, patamares de penetração e reconhecimento
de marca ímpares neste sector.
O ano de 2014 assinala o início de um novo ciclo de crescimento no Grupo Portucel
Soporcel. Assim, fruto de um projecto de reflexão e planeamento, designado por
New Cycle, o Grupo traçou os eixos de desenvolvimento para a próxima década
(2015 – 2025), que compreendem o alargamento e diversificação dos seus negócios e
produtos e a internacionalização da sua base industrial.
Dando continuidade à senda de desenvolvimento que caracterizou o ciclo anterior,
em que o Grupo Portucel Soporcel se afirmou como líder no mercado europeu de
papel não revestido, esta nova fase de crescimento tem como ambição tornar o Grupo
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numa empresa multinacional de origem portuguesa – uma das mais fortes presenças
no Mundo.
No âmbito dos seus planos de expansão internacional, destacam-se, no final de 2014,
o acordo firmado entre a International Finance Corporation (IFC), que possibilitou a
entrada desta participada do Banco Mundial com 20% do capital da Portucel
Moçambique, empresa que tem em curso um projecto integrado de produção
florestal, de pasta de celulose e de energia em Moçambique. O Grupo Portucel
Soporcel continua a progredir com o projecto em Moçambique, encontrando-se
actualmente numa fase de intensificação das operações florestais e de reforço da base
operacional nesse País.
Em resposta a uma oportunidade de negócio, o Grupo anunciou também, no final de
2014, o investimento na construção de uma fábrica de pellets nos Estados Unidos da
América, com conclusão prevista para o terceiro trimestre de 2016. Com este
projecto, o Grupo Portucel Soporcel pode alavancar a sua experiência em matéria de
transformação florestal e processos industriais, entrando num sector em grande
crescimento, que surge como uma alternativa renovável e sustentável à utilização de
combustíveis fósseis. Localizada na Carolina do Sul, a fábrica de pellets terá uma
capacidade instalada de 460 000 t/ano, com um investimento global de 110 milhões
de USD.
A nível nacional, o Grupo Portucel Soporcel anunciou, em 2014, o aumento da
capacidade de produção de pasta na Celcacia, licenciada para 365 000 t/ano, com um
investimento de cerca de 56 milhões de euros, actualmente já concretizado.
O Grupo Portucel Soporcel decidiu diversificar a sua actividade na área do papel
tissue, tendo como objectivo alcançar uma posição de relevo no mercado Europeu. A
entrada do Grupo neste segmento irá concretizar-se através da conjugação de
crescimento orgânico com a aquisição de capacidade existente.
Assim, no início de 2015, foi concretizada a aquisição da empresa portuguesa AMS BR
Star Paper, localizada em Vila Velha de Ródão, que é considerada a produtora de papel
tissue mais eficiente e rentável deste segmento na Península Ibérica.
Por outro lado, o crescimento orgânico será desenvolvido com um modelo de
negócio sustentado na integração directa de pasta na produção de papel tissue e na
instalação de linhas de transformação perto dos mercados de destino, possibilitando
alcançar claras vantagens competitivas a nível industrial, logístico e comercial, bem
como afirmar o Grupo Portucel Soporcel como um dos produtores mais competitivos
da Europa.
A localização da Celcacia apresenta as características adequadas para a instalação
próxima de uma unidade de produção e transformação de papel tissue, ao
proporcionar a integração parcial da produção de pasta branqueada da Fábrica de
Cacia, com o Projecto Smooth da Portucel Soporcel Tissue.
Em termos de empregabilidade, actualmente, o Grupo Portucel Soporcel tem um
impacte sócio-económico muito significativo, sendo responsável pelo emprego
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directo de 2 325 colaboradores e indirecto de vários milhares de postos de trabalho,
tal como referido anteriormente.
A unidade industrial da PST terá um total de 160 trabalhadores, prevendo-se um
número muito mais significativo nas unidades de transformação que serão instaladas
junto aos mercados consumidores.
Do ponto de vista das actividades económicas e do emprego, registar-se-á um
aumento do número de postos de trabalho, decorrente da exploração das actividades
industriais. Um dos principais efeitos da criação de emprego será, para além da
redução do desemprego, o acréscimo dos rendimentos de pessoas singulares e
famílias.
Este impacte será positivo, directo e permanente, muito importante, uma vez que o
número de postos de trabalho a criar, directa e indirectamente, é significativo. A sua
incidência territorial varia em função do local de recrutamento dos trabalhadores e da
sua origem geográfica, pelo que a sua significância a nível local/concelhio será tanto
maior, quanto maior for o número de trabalhadores recrutados localmente.
Para esta situação, há também a referir o aumento do consumo de bens com efeitos
positivos nos serviços locais, principalmente de restauração e no comércio,
designadamente alimentar. Este impacte será positivo e permanente, de significância
variável, em função da estratégia de recrutamento da Portucel Soporcel Tissue e do
consequente acréscimo da população presente.
O investimento previsto na construção da unidade de produção e transformação de
papel tissue em Cacia é de cerca de 190 milhões de euros, prevendo-se um volume
de vendas anual, em ano de cruzeiro, de 153 milhões euros.
Importa ainda destacar o facto de estar prevista formação específica para os
trabalhadores, nomeadamente no domínio tecnológico associado a este projecto.
Efectivamente, um aspecto muito importante da segurança da instalação está
associado à formação adequada dos trabalhadores, pelo que existirá, para esse efeito,
uma estreita colaboração com os fornecedores dos 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, comissionamento e arranque, com especial ênfase na fase de
comissionamento. Está prevista, ainda, a manutenção de treino adicional após a
entrega das instalações 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 o
equipamento, as condições de operação, o controlo de processo e a resolução de
situações problemáticas, bem como sobre todos os aspectos relevantes ligados à
manutenção.
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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, será efectuada a formação dos trabalhadores
nas áreas da qualidade, ambiente e segurança.
b) Tráfego e acessibilidades
A área em estudo está enquadrada pela Rua 31 de Janeiro/EN109, a Sul, pela Rua
José Estêvão, a Oeste, e pela estrada particular da Celcacia a Nascente.
Tendo em conta a conflitualidade existente nesta zona devido ao tráfego de
atravessamento e acessibilidade local das diversas actividades, residencial, serviços e
industrial, o PP PZIC prevê a reestruturação da rede viária existente no sentido de
minimizar os conflitos.
Com a execução do PP PZIC, as infra-estruturas viárias, nomeadamente, a Rua 31 de
Janeiro e a Rua José Estêvão serão requalificadas, melhorando significativamente o
seu actual perfil transversal. Tal como já havia sido referido, a partir da Rua José
Estêvão está prevista a construção de uma nova avenida que contribuirá para, no
conjunto, melhorar a fluidez do tráfego, bem como circunscrever a zona industrial.
O ordenamento dos eixos rodoviários, através de novos perfis, irá beneficiar as
condições de circulação, bem como irá promover a protecção e valorização das áreas
urbanas envolventes, considerando-se este aspecto como um impacte positivo.
Neste contexto, os impactes resultantes dos projectos associados serão positivos,
permanentes e significativos.
Em termos de tráfego, irá registar-se um acréscimo de veículos ligeiros e pesados,
destacando-se estes últimos, já que parte da pasta da Celcacia passará a ser escoada
por veículos pesados na forma de papel.
Em termos globais, em relação a 2014, haverá um acréscimo do tráfego diário de
65 veículos ligeiros e de 60 veículos pesados para o conjunto das instalações da
Celcacia e da PST.
Contudo, importa referir que a Celcacia possui um acesso particular às suas
instalações, o que permite também minimizar os efeitos da circulação dos veículos
pesados.
c) Alterações na qualidade do ambiente para as populações mais próximas
Tendo em consideração a avaliação de impactes na qualidade do ar e no ambiente
sonoro, apresentados nos pontos 1.8 e 1.9 do presente capítulo, serão respeitados os
limites legais aplicáveis a estes domínios.
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Importa referir, em acréscimo, a implantação de uma área verde tampão entre a
futura unidade industrial e as habitações que se localizam nas imediações desta, que
contribuirá para melhorar o aspecto estético da instalação e minimizar as
perturbações para os residentes.
d) Surgimento de outras actividades
Prevêem-se alguns impactes de índole positiva, embora indirectos, noutros sectores,
como por exemplo nas actividades de prestação de serviços relacionadas com o
Projecto Smooth (de equipamentos e maquinaria industrial). O estímulo do tecido
económico local é incrementado através da contratação de fornecedores de serviços
em regime de microempresas.
A intensificação da produção industrial, com o aumento da produção e transformação
de papel tissue, terá também um efeito positivo sobre todo o tecido económico
associado à indústria transformadora de fabricação de pasta de papel, de papel e
cartão e seus artigos, a montante e a jusante desta actividade (incluindo os serviços).
É assim expectável uma potenciação da actividade económica do concelho de Aveiro
(particularmente da freguesia abrangida), com reflexo em todas as actividades
económicas com ligação à indústria transformadora de fabricação de pasta de papel,
de papel e cartão e seus artigos, incluindo o aumento dos rendimentos das unidades
industriais.
Tal como já havia sido referido, o investimento financeiro estimado na construção da
unidade de produção e transformação de papel tissue em Cacia é de cerca de
190 milhões de euros, prevendo-se um volume de vendas anual, em ano de cruzeiro,
de 153 milhões euros.
1.13.3

Síntese
A implementação do Projecto Smooth constituirá um impacte económico positivo muito
importante a nível nacional/regional, pela geração de riqueza e contributo para a
melhoria da balança de transacções correntes.
A criação de postos de trabalho permanentes, na fase de exploração, e temporários, na
fase de construção, constituirá um impacte sócio-económico positivo muito
significativo, em termos locais e regionais.
Os impactes negativos originados na fase de construção serão resultantes dos
incómodos causados pelas obras devido à produção de ruído e emissão de poeiras, e do
aumento de tráfego nas vias envolventes, resultante do transporte de trabalhadores e de
materiais, mas que serão temporários e reversíveis e não terão magnitude acima do nível
moderado.
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1.14

Ordenamento do Território

1.14.1

Identificação e avaliação de impactes
Os eventuais impactes neste domínio relacionam-se com potenciais situações de conflito
com as áreas regulamentares ou outras condicionantes legalmente estabelecidas.
O Projecto Smooth irá localizar-se na área de intervenção do PP de Parte da Zona
Industrial de Cacia, em parcela classificada como Solo Urbano, na categoria de Solo
Urbanizável, na categoria específica de Espaço de Actividades Económicas.
Assim, considera-se que o uso que se preconiza está em conformidade com a classificação e
qualificação do solo prevista na figura de ordenamento legalmente aplicável.
Quanto a condicionantes, servidões e restrições de utilidade pública, na área de
estabelecimento do Projecto aplicam-se as figuras seguintes:
i) Zona de segurança de estabelecimentos com substâncias perigosas (Art.º 5.º do
Decreto-Lei n.º 254/2004, de 12 de Julho);
ii) Linha de água;
iii) Rede eléctrica de alta tensão.
A condicionante referida na alínea i, não é aplicável ao Projecto em análise uma vez que
se refere a distância de segurança entre os estabelecimentos sujeitos ao regime PAG e
zonas residenciais, vias de comunicação, locais frequentados pelo público e zonas
ambientalmente sensíveis.
Quanto à condicionante “linha de água”, o projecto irá intervir no espaço que lhe está
afecto, prevendo-se o seu desvio e entubamento numa extensão de cerca de 120 m, bem
como o aumento da secção de vazão no trecho existente (entubado), a jusante.
Estas acções enquadram-se no regime de excepção consignado no Regulamento do PP,
nos termos do seu artigo 7.º, relativo à área de servidão do domínio hídrico (veja-se
Quadro V.22).
No que se refere às linhas de alta tensão de 60 kV, está previsto o seu desvio na zona de
implantação da futura unidade industrial, de acordo com o projecto em desenvolvimento
pela EDP (ver desenho incluído no Anexo XV do Volume de Anexos).
Como referido acima, o PP PZIC encontra-se em procedimento de alteração, não tendo
sido ainda iniciada a fase de discussão pública, pelo que se desconhece o detalhe das
alterações em proposta.
Assim, no Quadro V.22 apresenta-se a verificação do cumprimento do Regulamento do
PP PZIC actualmente em vigor.
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Quadro V.22 – Conformidade com os requisitos constantes do Regulamento do PP PZIC (em vigor)
REGULAMENTO DO PP PZIC
(AVISO N.º 10405/2015, DE 20 DE AGOSTO)
CAPITULO II - Condicionantes
....
Art.º 7.º - Domínio Hídrico
1 - Nesta área de servidão pode ser admitida a implantação de infra-estruturas indispensáveis
ou a realização de obras hidráulicas, nomeadamente de correcção, regularização e construção,
temporária ou permanente, a qual deve ser requerida nos termos da legislação em vigor
2 - Admite-se construção na área denominada por zona de edificação condicionada,
delimitada na Planta de Drenagem Geral da Área do Plano (peça desenhada n.º DP1), desde
que se verifique simultaneamente os seguintes pressupostos:

a)

A continuação do entubamento da linha de água para montante, à semelhança do
existente a jusante, ou a criação doutro tipo de drenagem artificial, será limitada no seu
comprimento, conforme representado na Planta de Drenagem Geral da Área do Plano
(com construção condicionada) (peça desenhada n.º DP2);
b) A execução da drenagem artificial obrigará ao alargamento da restante bacia de
retenção existente, de acordo com a Planta de Drenagem Geral da Área do Plano (com
construção condicionada) (peça desenhada n.º DP2);
c) Uma cota de soleira do pavimento das edificações superior à cota 5 metros.
Artigo 8.º - Distâncias de segurança na envolvente de estabelecimentos com substâncias
perigosas
Capítulo III – Regime de Ocupação do Solo, Secção I – espaços de Actividades
Económicas
Artigo 14.º Parâmetros de edificabilidade
A edificação nas respectivas parcelas, assim como de qualquer obra de ampliação, deverá
processar-se em conformidade com o definido na Planta de Implantação e respeitar os
parâmetros que a seguir se indicam:
a) A implantação dos edifícios não poderá extravasar o limite do polígono de máxima
implantação definido na Planta de Implantação;
b) O afastamento mínimo das edificações à frente da parcela será de 20 metros, desde que
não contrarie o estipulado na legislação aplicável;
c) A implantação da área edificada não poderá exceder o índice de ocupação do solo (Io) de
50 % da área total da parcela;
d) O índice máximo de impermeabilização de cada parcela é de 60 %;
e) O afastamento mínimo das edificações ao limite posterior e aos limites laterais da parcela
será de 10 metros;

PROJECTO
VALOR

CONFORMIDADE

Por força do layout definido para a instalação é necessário proceder ao desvio da linha de
água e entubá-la numa extensão de cerca de 120 m.
Simultaneamente procede-se ao aumento da capacidade de vazão do colector existente

Sim

O projecto irá ocupar toda a área definida como parcela 1, o que exige a reformulação da
drenagem da zona designada como de edificação condicionada e consequentemente a
impossibilidade de cumprir os requisitos previstos na planta DP2 do PP PZIC.

Não
(a desconformidade assinalada irá ser
ultrapassada com a definição de novas regras
para a drenagem da parcela no âmbito da
alteração do PP PZIC, em curso)

Não aplicável

-

Ver plantas em anexo

Sim

90 m

Sim

0,20

Sim

27,5%

Sim

12,3

Sim
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Quadro V.22 – Conformidade com os requisitos constantes do Regulamento do PP PZIC (em vigor) (cont.)
REGULAMENTO DO PP PZIC

f) A altura máxima de edificação admitida é de 18 metros acima da cota de soleira;

g) Excepcionam-se do disposto na alínea anterior, as situações que por razões técnicas
indispensáveis ao processo produtivo e organizacional da empresa a instalar, exijam uma
altura máxima superior, desde que devidamente justificadas, e ponderadas e aceites pela
Câmara Municipal de Aveiro
h) Na eventual necessidade de ligação da actividades industriais previstas às existentes na
unidade industrial confinante, será admitido um espaço corredor de ligação por forma a um
aproveitamento das sinergias, desde que devidamente justificado e ponderado pela Câmara
Municipal de Aveiro.
Artigo 15.º Área Verde Privada
Deverá garantir-se o tratamento das zonas de protecção e enquadramento da nova zona
industrial, designadamente, pela criação de um corredor verde homogéneo ao longo da área
frontal das parcelas, como indicado na Planta de Implantação.
Artigo 17.º Estacionamento Privado
1 - As parcelas devem garantir no seu interior condições de estacionamento, designadamente
para funcionários e visitantes, bem como áreas destinadas ao apoio às actividades de cargas e
descargas.
2 - Sem prejuízo do disposto no número anterior, as áreas de estacionamento privado à superfície,
deverão obedecer aos parâmetros de dimensionamento mínimos de 1,0 lugar/250m2 de área bruta
de construção, destinado a veículos ligeiros e 1,0 lugar/1000 m2 de área bruta de construção,
destinado a veículos pesados, com um mínimo de 1,0 lugar/parcela
3 - As áreas destinadas a estacionamento privado, bem como destinadas ao apoio às
actividades de cargas e descargas deverão ser executadas em pavimentos semipermeáveis,
com sistemas de drenagem que promovam a rápida infiltração da água no solo.

PROJECTO
VALOR

Edifício das Máquinas de Papel = 22 m
Edifício do armazém de bobinas = 19 m
Edifício da transformação = 8,7 m
Edifício de produto acabado = 37 m

CONFORMIDADE
Sim
(pese embora as alturas dos edifícios não
cumprirem o valor da altura máxima de
edificação, a situação enquadra-se na excepção
prevista na alínea g) do presente artigo, ou seja,
em razão das características técnicas
específicas da fabricação e transformação de
papel tissue, as edificações exigem alturas
superiores ao máximo indicado

-

Ver linha anterior

O Projecto considera ligações técnicas com a unidade industrial adjacente,
designadamente em termos do fornecimento da matéria-prima principal, abastecimento de
água e tratamento de águas residuais

Sim

No quadro da articulação entre as equipas de EIA e de projecto foi proposto pela primeira
a elaboração de um Projecto de Integração Paisagística por forma a minimizar os impactes
expectáveis do ponto de vista paisagístico e da qualidade de vida das populações que
habitam nas proximidades. O PIP está incluído no Anexo X do Volume de Anexos

Sim

Ver plantas em anexo

Sim

Área bruta de construção = 36 700 m2
N.º de lugares de estacionamento de veículos ligeiros = 150
N.º de lugares de estacionamento de veículos pesados = 40

Sim

Por recomendação da equipa de EIA, foi proposta a execução dos pavimentos de vias
pedonais e outras com baixo tráfego em materiais semiporosos.

Sim
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Como se pode verificar, o projecto em apreço cumpre maioritariamente os requisitos
que lhe são aplicáveis por força do Regulamento do PP PZIC. As situações de não
conformidade serão ultrapassadas no quadro da alteração do referido plano de
pormenor, actualmente em curso.
1.14.2

Síntese
O instrumento de gestão territorial de nível municipal aplicável ao local do projecto é o
Plano de Pormenor de Parte da Zona Industrial de Cacia, em vigor desde Agosto de
2013. Segundo a Planta de Implantação do PP PZIC, o Projecto Smooth está localizado
em Solo Urbano, na categoria de Solo Urbanizável, categoria funcional de Espaço para
Actividades Económicas.
De acordo com a Planta de Condicionantes do PP PZIC, na área do projecto
identificam-se as condicionantes “linha de água”, “rede eléctrica de alta tensão a 60 kV”
e zona de segurança na envolvente de estabelecimentos com substâncias perigosas. Esta
última condicionante não é aplicável ao projecto em apreço, estando em projecto o
desvio das linhas de alta tensão. Quanto à linha de água, as intervenções preconizadas
enquadram-se nas situações de excepção previstas no referido PP.
Analisados os requisitos constantes do Regulamento do PP ZIC, verifica-se que o
projecto respeita maioritariamente as disposições que lhe são aplicáveis, sendo que as
situações de não conformidade ora identificadas serão regularizadas no quadro da
alteração daquela figura de ordenamento.
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2.

ANÁLISE DE RISCO

2.1

Introdução
A análise de risco tem por objectivo identificar os riscos de acidentes potenciais que
podem ocorrer na unidade industrial de produção e transformação de papel tissue da
Portucel Soporcel Tissue (PST) 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.
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.

2.2

Enquadramento na Legislação
A unidade industrial da PST não ficará abrangida pelo Decreto-Lei n.º 150/2015, de 5 de
Agosto, como se pode verificar no Quadro V.23 o qual indica as capacidades máximas de
armazenagem de substâncias perigosas na instalação.
Quadro V.23 - Enquadramento no Decreto-Lei n.º 150/2015
Substância

Desig.

Gasóleo
Biocidas

Sim
Não

Verificação da Acumulação
Secção H – Perigos p/ Saúde
Secção P – Perigos Físicos
Secção E – Perigos p/ Ambiente

2.3

Riscos Internos

2.3.1

Introdução

Categ.
Perigo
E2
E1
Ac. Inf.
0
0
0,02

Códigos H
H411
H410

Armaz.
(t)
3,1
2,0

Qinf.
(t)
2 500
100

Cálculo
(q/Qinf.)
0,0013
0,02

Qsup.
(t)
25 000
200

Cálculo
(Q/Qsup.)
0,00013
0,01

Ac. Sup.
0
0
0,01

Na unidade industrial da PST existirão 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, pasta de celulose em
fardos, bobinas e artigos de papel e ainda as redes eléctricas. Existem também outros riscos
de acidentes, cuja análise preliminar dos perigos foi incluída no Anexo XIII do Volume de
Anexos.

Estudo de Impacte Ambiental do Projecto Smooth - Relatório
V-283

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
de alimentação de gás natural.
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 XIII 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 PST.
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 se verificar 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.
Se ocorrer um incêndio, existirão instruções precisas de actuação, as quais ficarão
descritas no Plano de Emergência Interno (PEI) da instalação.
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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.
b) Avaliação das consequências
O derrame de 200 l de óleo poderá atingir a rede de águas pluviais, a qual efectua a
descarga na vala do Salgueiral, afluente do rio Vouga, 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, estarão 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 C, em que o coeficiente de
sismicidade α = 0,5 corresponde a um efeito moderado.
No entanto, os aspectos relacionados com os riscos associados à ocorrência de sismos
têm alguma relevância na instalação, 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 reservatórios com substâncias perigosas (produtos químicos
e gasóleo).
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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 pavimentos e
arruamentos, ou mesmo de eventual contaminação do solo, constituem um potencial
impacte ambiental significativo.
c) Medidas previstas de prevenção e mitigação
O gasóleo, associado apenas aos sistemas de emergência, será armazenado em três
reservatórios de reduzida capacidade (3 x 1 250 l), aéreos com parede dupla.
Existirão bacias de contenção estanques onde serão instalados os reservatórios de
armazenagem de produtos químicos em áreas cobertas, que permitirão 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, existirão 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 será apresentada no ponto 2.5.
Para além da activação dos meios internos, se ocorrer um incêndio/explosão de
elevadas proporções, serão accionados os procedimentos de comunicação externa.
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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 (geradores de vapor) irão dispor de
válvulas de segurança adequadas.
Por falha de energia eléctrica, o Posto de Redução e Medida (PRM), a partir do qual é
efectuada a distribuição de gás natural aos consumidores na instalação irá dispor de
electroválvula que efectua o corte de gás.
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 na fábrica da Celcacia.
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 da unidade industrial da PST.
As novas instalações irão 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 foram
previstos 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 projecto da unidade industrial da PST, designadamente:
•

•

Garantia de vias de acesso francas a veículos de combate a incêndios a todos os
edifícios;
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;
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•
•

•
•

•

•

•
•

•
•

•

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;
Instalação de dispositivos de segurança de comando local, facilmente manobráveis,
para os servomotores de comando à distância de válvulas, cuja manobra seja
necessária para assegurar o arranque, paragem ou colocação em segurança das
instalações;
Criação de condições de luminosidade adequada nos locais de trabalho;
Instalação de sistemas de ventilação em todos os locais de trabalho, onde seja
previsível a presença de gases ou vapores perigosos;
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
Na fase operacional, os meios a nível organizacional e humano irão permitir a correcta
identificação das fontes de risco e a minimização da sua incidência, actuando estes nas
vertentes preventiva e correctiva.
A organização de segurança na instalação será constituída por um técnico de segurança
de Nível 1, estando também distribuídas tarefas a outros trabalhadores, com o objectivo
de intervir em situações de emergência. Haverá também uma articulação estreita com a
organização de segurança existente na Celcacia.
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Será implementado na instalação um Sistema de Gestão da Saúde e da Segurança do
Trabalho, 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 potenciais aspectos de risco, gerados na instalação, serão integrados no Plano de
Emergência Interno (PEI), o qual incluirá:
•
•
•
•

•
•

•
•
•
•
•

2.5.4

Gestão do PEI e Política de Segurança;
Estrutura do PEI;
Caracterização das instalações e grau de risco das diferentes áreas fabris;
Mapa de classificação de riscos potenciais e locais nevrálgicos a preservar em
caso de sinistro;
Estrutura e responsabilidades da organização de segurança;
Plano de emergência (actuação em situações de derrames ou de fugas de grandes
proporções, sismos, incêndio, transporte e armazenagem de substâncias perigosas;
Plano de evacuação;
Comunicações para activar o PEI;
Formação;
Simulacros de acidentes;
Análise de desempenho do PEI e definição de acções preventivas/correctivas.

Meios de detecção, protecção e combate a incêndios
As medidas gerais de segurança contra o risco de incêndios terão como objectivo:
•
•
•
•

Reduzir os riscos de eclosão de um incêndio;
Limitar o risco de propagação do fogo e dos fumos;
Garantir a evacuação rápida e segura dos ocupantes das instalações;
Facilitar a intervenção das equipas de intervenção e dos bombeiros.

Os sistemas considerados de combate a incêndios são descritos a seguir.
Sistemas de Sprinklers (tipo húmido e seco)
As áreas equipadas com sistemas automáticos de sprinklers do tipo húmido, a ligar ao
Sistema Central de Alarme de Incêndios, serão as seguintes:
•
•
•
•
•
•

Zona seca das máquinas de papel;
Interior das campânulas de secagem das máquinas de papel;
Salas de quadros eléctricos;
Unidade de transformação (sobre as respectivas máquinas);
Armazém de bobinas de papel;
Armazém de produto acabado.
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Por sua vez, serão instalados sistemas de sprinklers do tipo seco nas seguintes áreas:
•
•

Caminhos de cabos eléctricos;
Túneis dos transportadores entre edifícios.

Sistemas de Sprinklers (de espumífero)
Serão instalados sistemas automáticos com sprinklers de espumífero nas centrais
hidráulicas e de lubrificação e nas áreas de armazenagem de óleos.
Sistemas de Detecção de Fumo
Serão instalados sistemas de detecção de fumo nos seguintes espaços:
•
•
•
•
•
•
•

Salas de quadros eléctricos (incluindo nas condutas de extracção de ar);
Salas de equipamentos de ventilação;
Salas de controlo;
Escritórios, salas de refeições e vestiários;
Salas de sistemas hidráulicos e de lubrificação e áreas de armazenagem de óleos;
Túneis com transportadores;
Máquinas de papel e unidade de transformação (por cima dos tectos falsos).

Por sua vez, serão instalados sistemas de detecção de fumo por laser nos seguintes locais:
•
•
•

Armazém de bobinas de papel;
Armazém de produto acabado;
Áreas de ventilação do processo das máquinas de papel.

Sistema de Alarmes
Será instalado um sistema centralizado de alarme de incêndio para recepção de sinais de
todos os detectores de fumo e dos locais de alarme manual. O sistema de alarme irá
receber também informação da activação dos sprinklers.
Sistemas Manuais de Alarme
Serão instaladas caixas de alarme manual por quebra do vidro protector em diversos
locais de passagem e em caminhos de evacuação.
Extintores
As diferentes instalações serão protegidas por extintores portáteis, a posicionar em
locais visíveis, acessíveis e devidamente sinalizados.
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Assim, será considerado um conjunto de extintores móveis e portáteis adequados aos
riscos em presença. Dada a sua aptidão para as várias classes de fogo, prevê-se utilizar
essencialmente extintores de pó químico e, nos locais com predominância de riscos
eléctricos, será utilizado o CO2, designadamente:
•
•
•

Pó químico de 6 kg;
Pó químico de 50 kg;
CO2 de 2 kg.

Os extintores serão distribuídos de acordo com a legislação aplicável e instalados nas
zonas de passagem e de fácil acesso.
Rede de Água de Incêndio e Sistema de Hidrantes
Serão instalados hidrantes no exterior dos edifícios para ligação de mangueiras. Os
hidrantes serão alimentados pela respectiva rede de água de incêndio, abastecida por um
reservatório específico para o efeito com a capacidade de 800 m3.
A central de bombagem da rede de incêndios será constituída por duas bombas diesel,
auxiliadas por uma bomba jockey. As bombas diesel asseguram um caudal de 460 m3/h
a 10 bar.
Iluminação e Sinalização de Emergência
A sinalização de emergência, afecta aos edifícios, será do tipo fotoluminescente, em caso de
falha da corrente eléctrica ou de incêndio.
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 5.5.6 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 desmatações/desarborizações,
decapagem de solos, movimentações de terras; pavimentações, execução de
fundações e construção dos edifícios, tanques e outras infra-estruturas; o
estabelecimento de estaleiros, o tráfego de obra e as alterações sociais 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 exploração, relacionada com o funcionamento da instalação, isto é, das
emissões que produz (líquidas, sólidas e gasosas), do tráfego, do ruído, do
emprego e do produto interno gerados. Nesta fase, consideram-se, ainda, as
acções dos 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
1 Reduzido
2 Pouco significativo

3 Moderado
4 Importante
5 Muito Importante
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3.2

Avaliação Global
Da leitura da matriz de impactes (Quadro V.24), pode concluir-se que, de uma forma
global, os impactes ambientais positivos do projecto se sobrepõem largamente aos
efeitos de natureza negativa.
Salienta-se, também, que a larga maioria dos impactes negativos se fazem sentir na fase
de construção e não apresentam magnitudes acima do nível moderado (-3), sendo a
grande maioria classificada de importância reduzida (-1). Por outro lado, muitos dos
impactes identificados e avaliados nesta fase são temporários e reversíveis,
designadamente aqueles que se fazem sentir sobre os factores de qualidade do ambiente
(água, ar e ambiente sonoro).
A existência física da instalação determina impactes negativos, classificados com
magnitude moderada (-3), correspondendo aos efeitos na vertente paisagística e nos
solos / ocupação do solo.
Na fase de exploração, destacam-se os impactes positivos do projecto, qualificados de
importantes (+4) a muito importantes (+5), referentes ao desenvolvimento económico e
social, local e regional, relacionado com a formação e qualificação de emprego e
geração de riqueza.
Detalhando um pouco mais, na fase de construção, os impactes negativos mais
relevantes, ainda assim classificados de moderados, estão associados ao
comprometimento de solos com valor agrológico e ao uso agrícola que lhes está
actualmente afecto e, ainda, ao incómodo sobre as populações que habitam nas
proximidades do Projecto a nível do ruído.
Os impactes negativos nos restantes descritores situam-se entre o nível nulo (0) e pouco
significativo (-2).
Assim, de natureza negativa e magnitude pouco significativa referem-se os efeitos nos
descritores qualidade do ar e qualidade de vida das populações, em consequência do
acréscimo de emissões associado à movimentação de veículos e equipamento de obra e
também da produção de poeiras associadas às movimentações de terras.
Os impactes negativos nos recursos hídricos superficiais foram qualificados com
magnitude entre reduzida (-1) e pouco significativa (-2) e dão conta das alterações
fisiográficas e morfométricas na vala do Salgueiral, em consequência do desvio e
entubamento de um pequeno trecho de talvegue. Já os efeitos nos caudais de cheia
daquela linha de água, resultantes do aumento da precipitação efectiva associado à
impermeabilização do solo, foram classificados com magnitude reduzida.
Também com magnitude entre reduzida a pouco significativa, foram classificados os
impactes na qualidade da água, no pressuposto de que a obra decorrerá sob os mais
estritos padrões de proteção e sustentabilidade ambiental, no cumprimento dos
requisitos e regras aplicáveis, listados em anexo ao presente estudo.
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Quadro V.24 – Matriz Global de Impactes
IMPACTES SOBRE OS COMPARTIMENTOS AMBIENTAIS

PERDA/
OCUPAÇÃODE SOLO

CONTAMINAÇÃO

RECURSOS HÍDRICOS
SUPERFICIAIS

RECURSOS HÍDRICOS
SUBTERRÂNEOS

ÁGUA

AR

RUÍDO

FLORA

FAUNA

ECOLOGIA

PAISAGEM

PATRIMÓNIO

QUALIDADE DE VIDA/SAÚDE
PÚBLICA

EMPREGO

ORDENAMENTO/
CONDICIONANTES

DESENVOLVIMENTO
REGIONAL/NACIONAL

0

0/-1

-1

-1

-1/-2

-1

-1

-2

-1

-1

-1

-1

-1

0

-2

—

0

—

DESMATAÇÃO, DESARBORIZAÇÃO,
DECAPAGEM E TERRAPLENAGEM

0 /-1

0/-1

-3

-1

-1/-2

-1

-1/-2

-2

-3

-1

-1

-1

-1

0

-2

—

0

—

CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS,
INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS,
EXECUÇÃO DE ARRUAMENTOS E
OUTRAS INFRA-ESTRUTURAS.
DESVIO E ENTUBAMENTO DA
LINHA DE ÁGUA

0 /-1

0/-1

-3

-1

-1/-2

-1

-1/-2

-2

-3

-1

-1

-1

-1

0

-2

—

0

—

ACÇÕES DE PROJECTO
GERADORAS DE ALTERAÇÕES
E IMPACTES

EXISTÊNCIA FÍSICA DO
PROJECTO

FASE DE EXPLORAÇÃO

HUMANOS

ESTALEIROS E OUTRAS
INSTALAÇÕES

SOLOS

FASE DE CONSTRUÇÃO

BIÓTICOS

GEOLOGIA
E
GEOMORFOLOGIA

QUAL. DO AMBIENTE

CLIMA

GEOFÍSICOS

TRÁFEGO

—

—

—

-1

—

—

-1

-2

-1

-1

-1

-1

—

—

-2

—

—

—

POSTOS DE TRABALHO

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

+4

—

+5

OCUPAÇÃO DO ESPAÇO PELOS
ELEMENTOS DO PROJECTO, COM
IMPERMEABILIZAÇÃO DO SOLO E
INSTALAÇÃO DE ESTRUTURAS
EDIFICADAS. DESVIO E
ENTUBAMENTO DA LINHA DE ÁGUA

-1

0

-3

—

-2

-1

—

—

—

-1

-1

-1

-3

0?

—

—

0

—

UTILIZAÇÃO RECURSOS NATURAIS

—

0

—

—

-2

0

-1

—

—

-1

-1

-1

—

—

—

—

—

—

POSTOS DE TRABALHO

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

+5

—

+5

TRÁFEGO

—

—

—

-1

—

—

-1

-2

-2

-1

-1

-1

—

—

-2

—

—

—

EMISSÕES POLUENTES

0

—

—

-1

—

—

-2

-2

-2

-1

-1

-1

—

—

-2

—

—

—

GERAÇÃO DE PRODUTO
INTERNO/BALANÇA COMERCIAL

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

+5

Legenda:
NATUREZA DOS IMPACTES
+ POSITIVO
- NEGATIVO

IMPORTÂNCIA DOS IMPACTES
0 NULO
1 REDUZIDO
2 POUCO SIGNIFICATIVO

3 MODERADO
4 IMPORTANTE
5 MUITO IMPORTANTE

Outras significações
- NÃO APLICÁVEL
? – INCERTO
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No que respeita à paisagem, atribuiu-se a magnitude reduzida aos efeitos negativos
resultantes das actividades da fase de construção, principalmente devido ao
enquadramento do local junto a uma área industrial existente e ao facto da percepção
das intervenções ser apenas percebida por observadores próximos.
Também os impactes nos recursos hídricos subterrâneos foram qualificados de
negativos com magnitude reduzida, dado que o aquífero subjacente não apresenta
relevância.
Nesta fase, os impactes a nível climático e microclimático foram classificados de
negativos, com magnitude entre nula a reduzida, uma vez que não se prevêem
modificações, quer nos padrões de circulação atmosférica, quer nos processos de
radiação locais que determinem alterações com significado neste domínio ambiental.
Também os efeitos na geologia posicionam-se no mesmo nível de magnitude, porquanto
não serão afectadas formações com interesse científico ou de outra natureza, nem se
produzirão alterações morfológicas com significado.
Quanto à ecologia, serão reduzidos os efeitos na fase de construção, dado que se está em
presença de uma área com nula relevância ecológica e entre a área de Projecto e as áreas
com valor conservacionista mais próximas, que se situam a uma distância razoável,
interpõe-se uma zona tampão de protecção.
Os impactes positivos, na fase de construção, referem-se à criação de postos de trabalho
a nível concelhio e supra-concelhio e ao desenvolvimento económico associado à
procura de bens e serviços, os quais foram classificados de importantes.
A existência física da unidade industrial assume relevância negativa em termos de
paisagem, devido, fundamentalmente, à dimensão e volumetria dos edifícios associados
ao Projecto. Este impacte foi classificado de moderado, após a implementação da
medida de minimização proposta no âmbito do EIA e incorporada de raiz no Projecto,
ou seja, a elaboração do PIP – Projecto de Integração Paisagístico. Para este nível de
impacte concorre também o facto da instalação se localizar próximo de uma unidade
industrial existente, com intrusões visuais semelhantes, de grande dimensão, localizada
numa bacia visual relativamente confinada.
Também o comprometimento definitivo do solo com boa capacidade agrológica foi
classificado como um impacte negativo de magnitude moderada.
Em termos de ordenamento do território, o uso que se pretende para o local está em
conformidade com a classificação prevista no Plano de Pormenor de Parte da Zona
Industrial de Cacia.
A ocupação do espaço e existência física da instalação ainda determinam impactes sobre
outros descritores, como recursos hídricos, geologia e clima, mas que foram
classificados com magnitude pouco significativa e reduzida.
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Não se prefiguram impactes no descritor património, dado não se terem encontrado
elementos arquitectónicos nem identificado indícios da eventual existência de valores
arqueológicos.
Durante a fase de exploração da unidade industrial, os impactes negativos com maior
expressão não atingem magnitudes superiores ao nível pouco significativo.
Com efeito, a laboração do Projecto Smooth não afectará de forma relevante a qualidade
do ar na envolvente da instalação, assim como também não alterará de forma
significativa os níveis de ruído actualmente prevalecentes nos receptores sensíveis
próximos, sendo os impactes nesta fase considerados de magnitude pouco significativa.
Em relação à qualidade da água, o Projecto irá descarregar as águas residuais tratadas
no mar, sendo o impacte associado qualificado de pouco significativo. Localmente, não
se prevêem impactes negativos nas massas de água superficiais e subterrâneas. No que
se refere a situações de acidente com repercussões nas massas de água locais, as
medidas de segurança previstas darão resposta integral a todos os requisitos exigíveis
neste domínio, concorrendo para a minimização de potenciais impactes neste domínio
ambiental. Quanto às necessidades de água do projecto, os quantitativos em causa não
determinam efeitos significativos nos aspectos quantitativos dos recursos hídricos
locais.
Os impactes positivos deste projecto situam-se nas vertentes social e económica,
projectando-se, quer a nível local, quer a nível nacional.
A nível local, o projecto trará evidentes benefícios sociais, impacte qualificado de positivo
com magnitude importante. Com efeito, a concretização do projecto em análise promoverá
a criação de um número relevante de postos de trabalho, a formação e a qualificação
profissionais dos trabalhadores, o que dará um contributo muito positivo para a redução da
taxa de desemprego local e para a fixação da população.
No domínio económico, o projecto terá um impacte positivo, qualificado de muito
importante, pelo seu contributo para a geração de PIB e VAB, que, adicionalmente, terá
um efeito multiplicador do crescimento económico e do emprego por via da
dinamização em empresas dos sectores de montante e jusante. Contribui, ainda, este
projecto para a melhoria da balança comercial, através do incremento das exportações.

Estudo de Impacte Ambiental do Projecto Smooth - Relatório
V-296

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 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 Cacia. 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.
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.

R.5
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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 da
área de intervenção, nos locais indicados na Peça Desenhada incluída no Volume de
Anexos, pelo que se recomendam as seguintes medidas de minimização:
R.6

Vedar a área afecta à obra, de acordo com a legislação aplicável.

R.7

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.8

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.9

Todas as actividades construtivas, especialmente as acções de desmatação,
desarborização, limpeza e decapagem dos solos, devem ser estritamente limitadas
à área de intervenção.

R.10

Antes dos trabalhos de movimentação de terras, proceder à decapagem da terra
vegetal, se existente, e ao seu armazenamento em pargas, para posterior
reutilização em áreas afectadas pela obra.

R.11

A biomassa vegetal e outros resíduos resultantes destas actividades devem ser
removidos e devidamente encaminhados para destino final, privilegiando-se a
sua reutilização.

R.12

Os trabalhos de escavações e aterros devem ser iniciados logo que os solos
estejam limpos, evitando repetição de acções sobre as mesmas áreas.

R.13

Os trabalhos que envolvam escavações e movimentação de terras devem ser
executados preferencialmente no período de Maio a Setembro, de forma a
minimizar a exposição dos solos nos períodos de maior pluviosidade e a
diminuir a erosão hídrica e o transporte sólido.

R.14

A execução de escavações e aterros deve ser interrompida em períodos de elevada
pluviosidade, devendo ser tomadas as devidas precauções para assegurar a
estabilidade dos taludes e evitar o respectivo deslizamento.

R.15

Proceder à revegetação dos solos que previsivelmente irão ficar expostos aos
agentes erosivos por um período superior a 4 meses.

R.16

Sempre que possível, utilizar os materiais provenientes das escavações como
material de aterro, de modo a minimizar o volume de terras sobrantes.

R.17

Os produtos de escavação que não possam ser aproveitados, ou em excesso,
devem ser armazenados em locais com características adequadas para depósito.
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R.18

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 esses materiais serem encaminhados para destino final adequado.

R.19

Durante o armazenamento temporário de terras, deve efectuar-se a sua
protecção com coberturas impermeáveis. As pilhas de terras devem ter uma
altura que garanta a sua estabilidade.

R.20

A armazenagem do solo vegetal em pargas deve ser feita de forma trapezoidal,
estreita e alongada, com a parte superior ligeiramente convexa para permitir a
boa infiltração da água. As pargas devem ser localizadas nas zonas adjacentes
àquelas onde o solo irá ser aplicado. Deverá ser executada uma sementeira de
leguminosas para garantir o arejamento e a manutenção das características
físico-químicas do solo.

R.21

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.59 e IV.60 do presente EIA:
•
•
•
•
•

•

•
•
•
•
•

R.22

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;
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.

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.59 e IV.60 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;
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–
–
–
–
–

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.

4.2.1.4 Construção e reabilitação de acessos
R.23

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 pelos
acessos.

R.24

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.25

Assegurar que os caminhos ou acessos nas imediações da área do projecto não
fiquem obstruídos ou em más condições, possibilitando o seu normal uso por
parte dos utilizadores.

R.26

Sempre que se preveja a necessidade de efectuar desvios de tráfego, submeter
previamente os respectivos planos de alteração à entidade competente, para
autorização.

R.27

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.28

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 de partículas.

R.29

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.30

Limitar a velocidade de circulação dos veículos.

R.31

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.32

Realizar a limpeza regular das áreas afectas à obra, para evitar a acumulação e
ressuspensão de poeiras.

R.33

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).
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R.34

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.36

Fora do período mencionado acima, caso o Empreiteiro pretenda efectuar
actividades ruidosas, com a autorização do dono de obra, deverá ser solicitada
previamente, à entidade competente (Câmara Municipal de Aveiro), a
respectiva licença especial de ruído.

R.37

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.38

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.39

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 DecretoLei, 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.40

Deverão ser seleccionados, sempre que possível, técnicas e processos que
causem menor ruído e vibrações.

R.41

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.42

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.43

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.44

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.45

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.
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R.46

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).

4.2.1.6 Gestão de produtos, efluentes e resíduos
R.47

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.48

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.49

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

R.50

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.51

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.52

Os locais de armazenagem de resíduos serão inspeccionados diariamente para
verificação das condições de armazenagem.

R.53

Manter um registo actualizado das quantidades de resíduos gerados e
respectivos destinos finais, com base nas guias de acompanhamento de
resíduos.

R.54

Interditar a descarga no meio ambiente de substâncias indesejáveis ou
perigosas (óleos, lubrificantes combustíveis, produtos químicos e outros
materiais residuais da obra).
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R.55

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.

R.56

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 da Celcacia,
mediante autorização dessa instalação através do dono de obra.

R.57

Deverá ser considerado um separador de hidrocarbonetos no trecho terminal da
rede de águas pluviais da zona de oficinas e parqueamento de máquinas e
veículos.

R.58

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 R56.

R.59

Deverá ser implementado um sistema de lavagem de rodados, com recirculação
total de água, à saída da área afecta à obra e antes da entrada na via pública.

R.60

São proibidas queimas a céu aberto.

4.2.1.7 Fase de pós-conclusão das obras
R.61

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.62

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.63

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.64

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

R.65

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.66

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

4.2.2.1 Recursos hídricos
R.67

Construção de pavimentos porosos nas áreas de passeios e arruamentos
pedonais.

4.2.2.1 Ecologia
R.68

Preferencialmente, planear a execução da empreitada de modo a que as
actividades mais ruidosas não coincidam com o pico do período reprodutivo
(Abril a Junho).

R.69

Os poucos exemplares arbóreos existentes na área de implantação do projecto,
que não se sobreponham com o mesmo, deverão ser mantidos, de modo a
maximizar a recuperação da área, devendo para tal ser devidamente sinalizados
e balizados.

R.70

Não deverão ser utilizadas como eventuais manchas de empréstimo ou
vazadouro de terras, áreas da margem direita do rio Vouga, para não perturbar
o buffer de vegetação que protege a zona mais sensível do Sapal do Salreu e
Canelas. Deverão igualmente ser excluídas áreas definidas como biótopo de
“Bocage”.

R.71

Recolocação dos ninhos de cegonha actualmente existentes nos suportes das
linhas eléctricas que serão desviadas para a faixa mais à esquerda do Rio
Vouga, através da colocação de estruturas de suporte, devidamente
dimensionadas e espaçadas entre si.

R.72

As espécies a introduzir na integração paisagística da instalação industrial
deverão ser exclusivamente autóctones. Esta medida teve o adequado
acolhimento tendo sido de raiz integrada no PIP elaborado;

4.2.2.2 Paisagem
R.73

A cor das fachadas exteriores dos edifícios deverá ser preferencialmente de cor
neutra e sem brilho e as zonas envidraçadas para o exterior anti-reflexo.

R.74

A iluminação exterior deverá ser indirecta e minimizar a reflexão. Não deverá
ser 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.
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R.75

elaborar um Projecto de Integração Paisagística, que reduza o impacte sobre a
paisagem e simultaneamente criar um ambiente visual agradável para os
utilizadores da infra-estrutura. Esta medida foi integrada de raiz no projecto de
execução da futura unidade industrial (ver Anexo XV do Volume de Anexos).

R.76

Na integração e recuperação das áreas afectadas pela obra, deverão ser
consideradas as seguintes medidas, que foram devidamente incorporadas no
PIP:
•

Deve ser efectuada a implementação correcta e cuidada do Projecto de
Integração Paisagística, com controlo da qualidade dos materiais
empregues e dos trabalhos a realizar;

•

O solo que for sujeito a uma elevada compactação, causada pela presença
de estaleiro, acessos, depósitos temporários ou outros, deve ser alvo de
uma mobilização profunda, à qual se seguirão acções de recuperação do
solo e da paisagem, nomeadamente acções de sementeira e plantação de
espécies;

•

A terra viva resultante da decapagem deverá ser utilizada na última
camada das zonas a revegetar. Tal procedimento reduz custos e protege o
ambiente de contaminações com elementos estranhos;

•

As obras de integração paisagística e de revestimento vegetal deverão ser
executadas à medida que as diferentes fases vão sendo construídas e nas
épocas apropriadas, independentemente da conclusão da obra;

•

Todas as áreas afectadas pela obra, de que serão exemplo os caminhos de
acesso, os depósitos e vazadouros e os parques de maquinaria devem,
depois de terminada a obra, ser objecto de reposição paisagística. Assim,
deve prever-se o revolvimento em profundidade dos solos utilizados,
reconstituindo, na medida do possível, a sua estrutura e equilíbrio, a
modelação, estabilização, espalhamento de terra viva e a plantação e
sementeira destas superfícies com espécies com as características
previstas.

4.2.2.3 Património
Como referido, os trabalhos de prospecção sistemática das diferentes unidades de
projecto foram limitados pelo coberto vegetal, nomeadamente na Zona 1, que apresenta
bastante vegetação, parte da Zona 6 e parte da Área A, que se apresentam com terrenos
agricultados.
R.77

Reprospectar, com carácter sistemático, no momento da desmatação, nas áreas
de incidência do projecto que actualmente apresentam visibilidade precária
(reduzida a nula), de forma a efectuar uma nova avaliação dessas áreas.

R.78

Realizar o acompanhamento arqueológico de todas as acções que impliquem
revolvimento ou remoção de terras (decapagens, escavações, aterros). Este
acompanhamento deverá ser executado de forma contínua, estando o número
de arqueólogos dependente do número de frentes de trabalho simultâneas e da
distância entre elas, de forma a garantir um acompanhamento arqueológico
adequado.
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R.79

4.3

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.

Fase de Exploração
Nesta fase, não são consideradas medidas de minimização para os descritores clima e
microclima, geologia e geomorfologia, sismicidade e tectónica, solos, ecologia e
património, uma vez que não foram identificados impactes negativos com significado
nestes domínios ambientais.
a) Recursos hídricos
R.80

Deverão ser minimizados os consumos de água, através da implementação de
boas práticas de manutenção dos sistemas de abastecimento e armazenagem
de água, de modo a evitar fugas.

R.81

Com igual objectivo, os trabalhadores deverão ser sensibilizados para a
racionalização dos consumos nas diversas actividades desenvolvidas.

b) Qualidade do ar
R.82

Deverá ser implementado um programa de monitorização das emissões
gasosas da instalação, conforme definido no Capítulo VI do presente EIA.

c) Ambiente sonoro
R.83

R.84

R.85

Restrição dos limites de velocidade a um valor máximo de 30 km/h dentro
das instalações do projecto, minimizando as emissões associadas ao tráfego
rodoviário circulante.
Sensibilização para formas de condução responsável em geral e em particular
para a velocidade de circulação reduzida no interior de aglomerados
habitacionais, com especial destaque para as habitações envolventes da EN109.
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.

e) Paisagem
R.86

De forma a garantir a integração paisagística da instalação, deverá ser
realizada a manutenção das áreas sujeitas a revestimento vegetal, de forma a
assegurar a preservação do coberto vegetal e a estabilização de taludes.
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e) Sócio-economia
R.87

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.88

Deverá ser garantida a implementação e cumprimento das medidas de higiene
e segurança do pessoal, preconizadas na legislação vigente.

R.89

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.90

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
Smooth da Portucel Soporcel Tissue (PST), 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 na PST.
A PST irá implementar um Sistema de Gestão Ambiental (SGA) de acordo com os
requisitos da norma NP EN ISO 14001:2004. O SGA será integrado com os outros sistemas
de gestão a implementar, nomeadamente o Sistema de Gestão da Qualidade (norma NP EN
ISO 9001:2008) e o Sistema de Gestão da Segurança e Saúde (OHSAS 18001: 2007).
No quadro das suas responsabilidades ambientais, a PST irá proceder à monitorização
dos seguintes parâmetros:
•

Volume e qualidade da água a ser abastecido pela rede pública;

•

Volume e qualidade da água industrial a ser fornecida pela Celcacia;

•

Volume e qualidade das águas residuais industriais no ponto de ligação à rede da
Celcacia;

•

Emissões gasosas nas fontes FF1, FF2 e FF3;

•

Ruído nos receptores sensíveis próximos da unidade industrial.

Em face dos procedimentos de monitorização previstos na PST, considera-se que irá
dispor dos meios e processos organizacionais adequados que podem assegurar a
observação e registo dos impactes ambientais do Projecto Smooth, sendo dispensável
prever procedimentos adicionais.
Em relação ao Ambiente Sonoro, apesar da previsão realizada no presente estudo não
apontar para a ocorrência de impactes significativos neste descritor, a mesma 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 a escavação e terraplenagem, circulação de máquinas e equipamentos,
bem como a construção dos elementos edificados e instalação de equipamentos.
No que diz respeito à fase de exploração, os principais impactes irão resultar da
laboração da unidade industrial.
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Desta forma considera-se a implementação de um Programa de Monitorização do Ambiente
Sonoro, no sentido de verificar a conformidade do projecto com a legislação em vigor e
garantir a vigilância e controlo dos impactes ambientais associados a este descritor.
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 futura unidade industrial da
PST, 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.
Os pontos de medição encontram-se assinalados na Figura VI.1.
Figura VI.1 – Localização dos receptores sensíveis a monitorizar

P3
P4

P2

P1

No caso da ocorrência de reclamações em outros receptores na envolvente, o plano de
monitorização deverá contemplar esses pontos, de modo a avaliar a influência do
projecto nestes 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 escavação,
terraplanagem e construção dos elementos edificados, caso estas se desenvolvam nos
períodos entardecer e nocturno com uma duração superior a 30 dias.
Nessas condições, propõe-se uma periodicidade trimestral para esta avaliação.
B) Fase de Exploração
Após realização de uma campanha representativa de um ano, na sequência da entrada
em funcionamento do Projecto Smooth, 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.
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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 ao presente plano.
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 330/2001,
de 2 de Abril, 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;
c) Proposta de revisão dos programas de monitorização e da periodicidade dos
futuros relatórios de monitorização.
VI - Anexos.
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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 instalação PCIP, a PST terá de dar resposta aos
requisitos de monitorização ambiental nos moldes que forem definidos na respectiva
Licença Ambiental e, eventualmente, noutros que venham a ser considerados no quadro
do presente projecto.
No que respeita às emissões gasosas, e atendendo a que serão instaladas três fontes fixas
de emissão (FF1, FF2 e FF3), 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.
Relativamente às fontes referidas, prevê-se, de acordo com a estimativa dos caudais
mássicos a emitir, a realização de monitorização pontual, ou seja, de três em três anos.
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Capítulo VII – Lacunas Técnicas e de Conhecimento
As lacunas técnicas e de conhecimento identificadas no decorrer do presente estudo foram as
seguintes:
1. A inexistência de estações de monitorização da qualidade do ar na envolvente directa
do local do projecto.
As estações mais próximas estão localizadas a cerca de 7 km, designadamente a estação de
Aveiro a SW do local do projecto, com tipos de ambiente urbano e influência do tráfego, e
a estação de Estarreja a Norte, com tipos de ambiente suburbano e influência industrial.
Esta dificuldade foi ultrapassada através da realização de um estudo de dispersão dos
poluentes atmosféricos para caracterizar a situação de referência e efectuar a avaliação dos
impactes do Projecto Smooth.
2. A reduzida visibilidade em algumas áreas do terreno prospectado.
A reduzida visibilidade em algumas áreas do projecto, devido à existência de coberto
vegetal e de madeira armazenada, não permitiu concluir sobre a existência de indícios
arqueológicos nessas áreas de intervenção. De forma a colmatar esta lacuna, propôs-se o
acompanhamento arqueológico dos trabalhos da fase de construção.

Estudo de Impacte Ambiental do Projecto Smooth - Relatório
VII-314

Capítulo VIII – Conclusões
O Grupo Portucel Soporcel tem uma importância decisiva para o desenvolvimento da economia
nacional. Embora seja a terceira maior empresa exportadora do País, é a primeira em termos de
valor acrescentado nacional (VAN), já que recorre maioritariamente a recursos provenientes de
diversos sectores do tecido económico português.
Com um modelo de negócio alicerçado na investigação florestal, industrial e de produto, na inovação
tecnológica, na sustentabilidade e no desenvolvimento de marcas com uma proposta de valor
diferenciada e reconhecida no mercado, o Grupo Portucel Soporcel é actualmente o líder europeu e o
6.º a nível mundial na produção de papel fino não revestido para impressão e escrita (UWF –
Uncoated Woood Free), sector onde se incluem os papéis de escritório e os destinados à indústria
gráfica. É também líder na Europa e 5.º a nível mundial na produção de pasta branqueada de
eucalipto (BEKP - Bleached Eucalyptus Kraft Pulp).
O Grupo Portucel Soporcel decidiu diversificar a sua actividade na área do papel tissue, tendo
como objectivo alcançar uma posição de relevo no mercado Europeu. A entrada do Grupo neste
segmento irá concretizar-se através da conjugação de crescimento orgânico com a aquisição de
capacidade existente.
É no contexto de crescimento orgânico que se enquadra o Projecto Smooth da Portucel Soporcel
Tissue, SA, pertencente ao Grupo Portucel Soporcel, que consiste na construção de uma Fábrica
de Produção e Transformação de Papel Tissue em artigos de uso doméstico e sanitário, a
localizar em Cacia, concelho de Aveiro, com a capacidade produtiva sustentada de 140 000 t/ano
de papel, que se destina essencialmente ao mercado externo.
O investimento a realizar, de cerca de 190 milhões de euros, com um volume de vendas estimado de
153 milhões de euros em ano de cruzeiro, essencialmente para exportação, contribuirá muito
positivamente para o aumento do produto interno bruto e a melhoria da balança comercial
portuguesa, constituindo um importante factor de desenvolvimento económico do concelho de
Aveiro e ao nível do País, efeito que se traduz num impacte económico positivo muito importante.
Para além disso, o Projecto Smooth irá criar 160 postos de trabalho directos em Cacia, prevendo se
um número muito mais significativo nas unidades de transformação de papel, que serão instaladas
junto aos mercados consumidores. Para além disso, na fase de construção, que irá decorrer num
período de 15 meses, serão recrutados cerca de 400 trabalhadores, preferencialmente no concelho de
Aveiro, o que significa também um impacte positivo relevante, não só económico, mas também
social.
A localização do Projecto Smooth em área classificada como industrial, junto ao perímetro fabril da
Celcacia, permitirá receber por tubagem a principal matéria-prima – pasta branqueada de eucalipto –
e usufruir das capacidades excedentárias de captação de água no rio Vouga e de tratamento de
efluentes dessa instalação.
Assim, o local do projecto, junto a um perímetro industrial existente, associado ao facto dos factores
de pressão do projecto não terem expressão muito significativa, conduz a que os impactes negativos
identificados apresentem magnitude reduzida a moderada, sendo ainda passíveis de mitigação através
da implementação das medidas de minimização propostas.
Por último, é de salientar que o projecto foi realizado em estreita colaboração com a equipa que
desenvolveu o presente Estudo de Impacte Ambiental, tendo por isso integrado de raiz medidas de
protecção ambiental, conforme ficou expresso no capítulo V, onde se descreveram as medidas de
mitigação e potenciação de impactes.
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