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Capítulo III – Descrição do Projecto e das Alternativas Consideradas 
 
1. INTRODUÇÃO 

 
A Bioeléctrica pretende licenciar o projecto de uma central termoeléctrica para a 
produção de electricidade através da valorização energética de biomassa, com a 
potência térmica de 95 MWt, a localizar nas instalações fabris da Celulose Beira 
Industrial (CELBI), SA. 
 
A Foto III.1 mostra o enquadramento da Central a Biomassa, não só com as instalações 
existentes, mas também com a Nova Caldeira de Recuperação, associada ao projecto de 
alteração da CELBI. No Volume de Anexos incluiu-se um desenho das instalações 
fabris da CELBI com a implantação da Central a Biomassa.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Foto III.1 – Localização da Central a Biomassa 
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2. ALTERNATIVAS AO PROJECTO  
 

A alternativa ao projecto seria a opção zero, ou seja, não realizar o investimento, opção 
que foi abandonada pelas razões descritas no ponto 2 do Capítulo II.  
 
Inicialmente, foi opção da Bioeléctrica instalar uma central de produção de energia 
eléctrica a partir de biomassa, a localizar estrategicamente na região Centro do país, 
mais propriamente no concelho de Pombal. 
 
A implementação do projecto de aumento da capacidade produtiva da fábrica de pasta 
de papel da CELBI veio permitir a oportunidade de a Bioeléctrica substituir a Central a 
Biomassa de Pombal, inicialmente prevista, por uma nova central, a instalar no 
perímetro industrial da CELBI. 
 
As valências esperadas ao nível da logística conjunta de rolaria de madeira e de 
biomassa florestal residual são extremamente significativas, complementadas pela 
oportunidade de valorização de fracções de biomassa que tradicionalmente 
acompanham o fornecimento de rolaria de eucalipto e que se encontram disponíveis nas 
fábricas de pasta de celulose. 
 
Por outro lado, mantêm-se as dinâmicas esperadas na floresta com a central inicialmente 
prevista para o concelho de Pombal, pelo que esta nova localização, na Figueira da Foz, 
mais concretamente na Leirosa, continua a permitir o escoamento da biomassa florestal 
residual gerada quer nesse concelho, quer em concelhos limítrofes.  
 
Para além disso, a CELBI é uma fábrica de pasta de papel com uma central de energia, 
localizada em área industrial e em total conformidade com os instrumentos de 
ordenamento territorial, dispondo de infra-estruturas que poderão ser utilizadas pelo 
projecto em análise, nomeadamente abastecimento de água, tratamento de efluentes e 
sistemas adequados de gestão de resíduos.  

 
 
3. PROJECTOS COMPLEMENTARES  

 
3.1 Acessos Viários 
 

A Central a Biomassa será servida pelas actuais vias de ligação às instalações fabris da 
CELBI, não estando previstos projectos complementares de acessos viários. 

 
3.2 Linhas de Energia 
 

A Central a Biomassa será ligada à rede eléctrica nacional por intermédio de uma linha 
aérea de alta tensão (60 kV), através de uma subestação equipada com um 
transformador de 40 MVA e relação de transformação 60/10 kV, a instalar na CELBI.  
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A Bioeléctrica apresentou oportunamente o Pedido de Informação Prévia para 
atribuição do ponto de interligação ao Sistema Eléctrico Público (SEP), o qual foi 
concedido pela DGGE (ver Anexo I do Volume de Anexos). 
 

3.3 Condutas de Água e de Águas Residuais e Sistemas de Gestão de Resíduos 
 

O abastecimento de água às instalações fabris da CELBI é efectuado a partir de uma 
captação de água no rio Mondego e de furos localizados na Mata do Urso, a Sul da área 
fabril. Assim, não serão necessárias captações ou condutas de águas adicionais, para 
além das condutas internas de interligação à Central a Biomassa, dados os reduzidos 
caudais necessários. 
 
As águas residuais da Central a Biomassa serão ligadas à rede de águas residuais das 
instalações da CELBI, seguindo para a respectiva ETAR, a qual tem capacidade 
suficiente para comportar e depurar essas águas residuais, pelo que não serão 
necessárias infra-estruturas específicas para o efeito. As águas pluviais serão igualmente 
ligadas às redes existentes. 
 
A CELBI irá assegurar a gestão dos resíduos a produzir na Central a Biomassa da 
Bioeléctrica, quer os que serão depositados no aterro controlado interno, ou valorizados 
internamente por compostagem, quer os que serão valorizados ou eliminados no 
exterior, existindo para o efeito locais adequados de armazenamento temporário na 
CELBI. Assim, não serão necessárias quaisquer infra-estruturas específicas para o 
efeito, para além de alguns contentores. 
 
 

4. PROJECTO CORRELACIONADO 
 

Tal como foi referido no ponto 3 do Capítulo II, o projecto correlacionado com o da 
Central a Biomassa consiste na alteração das instalações fabris da CELBI, em que a 
capacidade produtiva de pasta branqueada de eucalipto será ampliada de 328 500 para 
540 000 t/ano. 
 
O projecto de alteração da CELBI está descrito no Anexo III do Volume de Anexos. 
 
 

5. PROGRAMAÇÃO DAS FASES DE CONSTRUÇÃO, EXPLORAÇÃO E DESACTIVAÇÃO  
 
5.1 Fase de Construção 
 

A fase de construção e de montagens terá a duração de cerca de 15 meses, com início 
previsto para o 1º trimestre de 2008.   
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5.2 Fase de Exploração 
 

A fase de exploração terá início previsto para o final do 2º trimestre de 2009, após a 
devida realização do comissionamento e testes aos novos equipamentos instalados.  

 
5.3 Fase de Desactivação 
 

Dado que não se prevê, mesmo a longo prazo, o encerramento da Central a Biomassa da 
Bioeléctrica, uma vez que a instalação em estudo terá um tempo de vida útil que, 
previsivelmente, se prolongará por um número indeterminado de anos (várias décadas), 
não se apresenta um programa de desactivação.   
 
Para além disso, os terrenos onde serão implantados os novos equipamentos são 
propriedade da CELBI, pelo que não existem situações de concessão de utilização 
limitada no tempo dos terrenos.  

 
 
6. LOCALIZAÇÃO DO PROJECTO 
 
6.1 Localização Administrativa 

 
O projecto em estudo será implementado nos terrenos da CELBI, de forma a ficar 
interligado com as infra-estruturas existentes. As instalações fabris da CELBI situam-se 
junto à costa atlântica, a cerca de 12 km a Sul da Figueira da Foz. (Figura III.1). 

 
A unidade territorial envolvente é a freguesia da Marinha das Ondas, pertencente ao 
concelho da Figueira da Foz. 
 
A nível supra concelhio, o local situa-se na Região Centro (NUT II), sub-região do 
Baixo Mondego, distrito de Coimbra (Figura III.2). 
 

6.2 Áreas Sensíveis 
 
As áreas sensíveis, de acordo com a definição do artº 2º do Decreto-Lei no 69/2000, de 3 
de Maio, subdividem-se em Áreas Protegidas, Sítios da Rede Natura 2000 e Áreas de 
Protecção aos Monumentos. 

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

O projecto será implantado na propriedade da CELBI, em terrenos já intervencionados e 
licenciados para usos industriais, não estando identificados nesses terrenos quaisquer 
elementos de valor arquitectónico ou arqueológico (ver ponto 13 do Capítulo IV).  
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6.2.2 Áreas protegidas e áreas classificadas   

 
De acordo com o Decreto-Lei no 19/93 e Decreto-Lei no 227/98, foi definida a Rede 
Nacional de Áreas Protegidas. 
 
Com base no Decreto-Lei no 140/99, foram definidas posteriormente as zonas especiais 
de conservação – a Rede Natura 2000 – que engloba as Zonas de Protecção Especial 
(ZPE), correspondentes aos habitats cuja salvaguarda é prioritária para a conservação 
das populações de aves, e as Zonas Especiais de Conservação (ZEC), relativas à 
conservação dos habitats naturais e da fauna e flora selvagens. 
 
Assim, como se pode ver na Figura IV.22 (Capítulo IV – Situação de Referência), a área 
sensível mais próxima das instalações da CELBI corresponde às Dunas de Mira, 
Gândara e Gafanhas, incluída na Lista Nacional de Sítios – 2ª fase, com a referência 
PTCON0055, mas cujos limites distam cerca de 12 km para Norte da zona de 
intervenção. 
 

6.2.3 Outras áreas sensíveis 
 

A propriedade da CELBI está integrada no limite Norte da área do Biótopo CORINE 
C12300089 Mata do Urso, mas que não foi incluído na Lista Nacional de Sítios. 

 
6.3 Planos de Ordenamento, Condicionantes, Servidões e Restrições de Utilidade Pública 
 

De acordo com a Carta de Ordenamento (ver Figura IV.23), verifica-se que o local de 
implantação do projecto se encontra classificado no PDM como Espaço Industrial.  
 
Com base no PDM, foi representada na Figura IV.24, a Carta de Condicionantes, não 
existindo quaisquer condicionantes, servidões ou restrições na área prevista para a 
implementação do projecto, já que não é afectada a área de REN integrada na 
propriedade da CELBI.  

 
6.4 Equipamentos e Infra-estruturas Relevantes Potencialmente Afectados pelo Projecto 
 

Não foram identificados quaisquer equipamentos ou infra-estruturas relevantes que 
possam ser afectados pelo projecto.  
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7. DESCRIÇÃO DO PROJECTO 
 
7.1 Enquadramento 

 
O presente Estudo de Impacte Ambiental incide sobre o projecto da Central 
Termoeléctrica a Biomassa da Figueira da Foz, com a potência térmica de 95 MWt, a 
instalar pela EDP Produção – Bioeléctrica, SA nas instalações fabris da CELBI, na 
Leirosa, Figueira da Foz, pelo que se apresenta a seguir uma descrição detalhada desse 
projecto. 
 
Para além da Central a Biomassa, cujo promotor é a Bioeléctrica, a CELBI vai 
implementar em simultâneo um projecto de remodelação e ampliação das suas 
instalações de fabrico de pasta de eucalipto branqueada, projecto esse considerado 
correlacionado em termos de impactes ambientais cumulativos. 
 
Com a entrada em funcionamento da Central a Biomassa, será desactivada a actual 
Caldeira Auxiliar da CELBI (Caldeira de Casca), com a potência térmica de 90 MW e 
que utiliza biomassa, fuelóleo e gás natural como combustíveis. 
 
Neste enquadramento, a descrição do projecto será feita de acordo com a seguinte 
estrutura: 
 

• Descrição das instalações da CELBI antes da implementação dos projectos; 

• Descrição do projecto de alteração da CELBI; 

• Descrição do projecto da Central a Biomassa; 

• Descrição da fase de construção; 

• Descrição da fase de desactivação. 
 

De referir que a descrição das instalações fabris da CELBI, actuais e futuras, foi 
incluída no Anexo III do Volume de Anexos.  

 
7.2 Consumo de Biomassa, Produção de Energia e Número de Trabalhadores 
 

A Central a Biomassa, que terá uma potência térmica de 95 MW, irá funcionar num 
regime de 24 horas por dia e 350 dias por ano, com um consumo médio de cerca de 
50 t/h (380 000 t/ano) de biomassa, na base de 55% de humidade, de forma a produzir 
vapor de alta pressão numa caldeira de leito fluidizado, o qual seguidamente será 
alimentado a uma turbina de condensação para produção de energia eléctrica no 
respectivo gerador. 
 
Em relação ao consumo da biomassa indicado, prevê-se que cerca de 33% seja 
directamente resultante da exploração florestal, sendo a parte restante constituída por 
resíduos fibrosos provenientes da laboração da fábrica de pasta da CELBI.  
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Assim, para além da biomassa residual da preparação de madeiras, a Central a Biomassa 
irá também valorizar energeticamente outros resíduos fibrosos produzidos na CELBI, 
incluindo lamas do tratamento de efluentes (lamas primárias e secundárias) e resíduos 
da crivagem de pasta. 
 
Serão produzidos os seguintes quantitativos de vapor (a 89 bar (r) e 480 ºC) e de energia 
eléctrica: 
 

• Produção de vapor ..............................................(120 t/h) ..........910 kt/ano 
• Produção de electricidade............................ (29 MWh/h) .... 220 GWh/ano 
• Consumo de electricidade em auxiliares .... (2,6 MWh/h) ...... 20 GWh/ano 
• Venda de electricidade................................. (26 MWh/h) .... 200 GWh/ano 

 
A operação da Central a Biomassa será assegurada por 10 trabalhadores, inseridos na 
estrutura da CELBI. 

 
7.3 Configuração e Tecnologia 
 

A Central a Biomassa foi concebida, projectada e será construída com base nos 
conceitos e tecnologias mais modernas, tendo em vista garantir: 
 

• Máxima fiabilidade e economia; 

• Máxima disponibilidade; 

• Elevado grau de automatização; 

• Impacte ambiental minimizado; 

• Cumprimento dos mais exigentes requisitos de segurança de pessoas e instalações; 

• Observância estrita dos normativos e das melhores práticas higieno-sanitárias. 
 
Do ponto de vista ambiental, a vantagem do presente projecto, ao substituir a Caldeira 
Auxiliar existente na CELBI, reside na utilização de biomassa e de gás natural, este 
último apenas em situações transitórias de arranque e paragem, em detrimento da 
utilização contínua de gás natural e de fuelóleo. Assim, reduzir-se-ão substancialmente 
as emissões de CO2 fóssil e de SO2, estas últimas até valores quase nulos, já que os 
combustíveis são praticamente isentos de enxofre. Paralelamente, reduzir-se-á o tráfego 
de camiões cisterna para abastecimento de fuelóleo. 
 
Para além disso, foram consideradas as Melhores Técnicas Disponíveis (MTD´s) 
aplicáveis a Grandes Instalações de Combustão, tal como definidas no BREF 
respectivo, nomeadamente o cumprimento dos VEA aplicáveis às emissões gasosas da 
combustão de biomassa (ver ponto 7.8.3). 
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7.4 Descrição Geral e Implantação Física 
 

As instalações da Central a Biomassa serão basicamente constituídas por um conjunto 
de equipamentos ao ar livre e pelos edifícios da caldeira a biomassa, do turbogerador e 
da subestação.  
 
Os edifícios da caldeira a biomassa, do turbogerador e da subestação ficarão localizados 
numa área disponível a Norte da actual central de energia da CELBI. A planta de 
localização e de implantação das novas instalações foi incluída em Anexo. 
 
A Central a Biomassa compreende as seguintes unidades físicas e funcionais: 
 

• Estação de recepção, preparação, armazenagem e transferência da biomassa; 

• Caldeira (gerador) de vapor; 

• Sistemas auxiliares da caldeira (água de alimentação, água de compensação, 
condicionamento químico dos circuitos água/vapor, ventiladores); 

• Electrofiltro, sistema de recolha e armazenagem de cinzas e chaminé (estrutura 
comum à nova Caldeira de Recuperação da CELBI); 

• Turbogerador a vapor e sistemas auxiliares (lubrificação e arrefecimento); 

• Condensador do vapor da turbina e circuito da água de arrefecimento, incluindo a 
torre de arrefecimento; 

• Sistema interno de ar comprimido; 

• Redes internas de água e esgotos; 

• Sala de comando e controlo; 

• Salas dos quadros eléctricos; 

• Subestação eléctrica.  
 
As áreas e características de implantação serão as seguintes: 
 

• Área total ...................................................................... 12 000 m2 

• Área coberta................................................................... 5 000 m2 

• Áreas verdes .................................................................. 2 500 m2 

• Altura máxima de construção (chaminé com estrutura 
comum à nova Caldeira de Recuperação) ..................... 80 m 

 
O edifício da caldeira terá 8 pisos e 37,9 m de altura, o edifício do turbogerador 2 pisos 
e 21,5 m de altura e o edifício da subestação 2 pisos com 12,4 m de altura.   
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A implantação dos equipamentos obedeceu aos seguintes critérios: 
 

• Minimização das distâncias e da extensão das ligações entre equipamentos 
térmicos para reduzir as perdas de energia; 

• Distâncias optimizadas entre equipamentos para facilitar a sua operação e 
manutenção; 

• Fácil acesso a todos os componentes da instalação. 
 

7.5 Integração nas Instalações da CELBI 
 

A Central a Biomassa da Bioeléctrica estará interligada às seguintes infra-estruturas das 
instalações fabris da CELBI: 
 

• Linha de descasque da rolaria de eucalipto da Preparação de Madeiras; 

• Rede de distribuição de gás natural; 

• Redes de abastecimento de água industrial, potável e desmineralizada; 

• Rede de distribuição de ar comprimido; 

• Rede de água de combate a incêndio; 

• Redes de efluentes domésticos, industriais e pluviais. 
 

7.6 Descrição Processual e Características dos Equipamentos 
 
7.6.1 Características principais 
 

A Central a Biomassa será constituída basicamente pela estação de recepção e 
armazenagem de biomassa, caldeira (gerador) de vapor de leito fluidizado e com 
electrofiltro, e turbogerador com condensador de vapor. 
 
Os principais dados técnicos do projecto são os seguintes: 
 

• Potência térmica da caldeira. ....................95 MWt 

• Produção de vapor da caldeira..................120 t/h (89 bar (r) e 480 ºC) 

• Potência eléctrica do turbogerador ...........36,9 MVA 
 
 
Na Figura III.3 apresenta-se um diagrama simplificado da Central a Biomassa. 
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7.6.2 Recepção, preparação, armazenagem e transferência da biomassa 
 

O silo de armazenagem de biomassa, com uma capacidade de 15 000 m3 (96 m de 
comprimento e 24 m de largura), será construído em estrutura metálica, com 
revestimento em placas metálicas galvanizadas e lacadas. A descarga de biomassa será 
efectuada no topo, através de um transportador de tapete móvel, com a extracção 
efectuada pelo fundo através de dois sistemas de parafuso. 
 
O silo de armazenagem receberá toda a casca de eucalipto proveniente das linhas de 
preparação de madeiras da CELBI. 

 
A biomassa proveniente do exterior, que está prevista ser entregue na instalação já 
destroçada, será transportada por camiões, os quais efectuarão a respectiva descarga 
numa fossa de recepção em betão, com a capacidade de 240 m3. A biomassa será 
extraída desta fossa através de um transportador de correntes, que por sua vez 
alimentará um transportador de tapete, passando a biomassa de seguida por um sistema 
de remoção de pedras e outros materiais indesejáveis. A biomassa será então enviada 
por transportadores de tapete para o silo de armazenagem, existindo um separador 
magnético para remoção de materiais ferrosos. A linha de preparação da biomassa terá 
uma capacidade de processamento de 400 m3/h. 
 
Na linha de preparação de biomassa foi também prevista a instalação de um triturador 
de grossos para destroçar raízes e toros de grandes dimensões, com capacidade para 
processar 150 m3/h. A recepção daqueles materiais será efectuada sobre uma mesa 
activa (“walking floor feeder”), que alimentará o triturador, o qual seguidamente irá 
alimentar o primeiro transportador de tapete referido no parágrafo anterior. 

 
Do silo de armazenagem, a biomassa será transferida por transportadores de tapete, com 
a capacidade de 400 m3/h, para dois silos de armazenagem de 2 x 100 m3, instalados 
junto à caldeira. Os silos vão dispor de sistemas de parafuso sem-fim para extracção e 
alimentação da biomassa a um transportador de correntes que, por sua vez, estará ligado 
a quatro “chutes” de descarga da biomassa na fornalha da caldeira. 
 
Na Figura III.4 apresenta-se um diagrama simplificado do sistema de preparação, 
armazenagem e transferência da biomassa.   
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7.6.3 Caldeira (gerador) de vapor 
 

a) Características Principais  
 

A caldeira (gerador de vapor) utiliza a tecnologia de leito fluidizado e terá as 
seguintes características principais: 
 

• Potência térmica .....................................95 MWt 

• Consumo de biomassa ............................16,9 kg/s (55% humidade) 

• Eficiência térmica...................................87,4% 

• Produção de vapor ..................................33 kg/s (89 bar (r) e 480 ºC) 
 
A caldeira irá dispor ainda de dois queimadores auxiliares a gás natural com a 
potência térmica de 2 x 20 MW, a utilizar em situações de arranque e paragem, bem 
como de um queimador auxiliar de 1 x 30 MW, também a gás natural, que poderá ser 
utilizado quando o teor de humidade da biomassa for muito elevado. Os queimadores 
de gás natural serão de baixa emissão de NOx. 

 
b) Tecnologia de leito fluidizado  
 

A tecnologia de leito fluidizado baseia-se na criação de uma mistura suspensa de 
partículas sólidas e de gás, obtida a partir da insuflação de ar primário através do 
material de um leito, neste caso uma camada de areia, que assenta sobre o fundo da 
fornalha, o qual é constituído por uma grelha horizontal de tubulares de pressão, 
equipada com um sistema de injecção de ar adequado. Como em operação os tubos 
da grelha estão cheios de água (“hydro beam grate”), as temperaturas que o leito 
atinge são moderadas relativamente a outras tecnologias. 
 
Consegue-se assim manter as partículas sólidas do leito em suspensão, através de 
uma corrente gasosa ascendente, pelo que a mistura se comporta como um fluido.  
 
Desta forma, verifica-se a combustão da biomassa, não só à superfície do leito, para 
as partículas de menor dimensão, mas também no seu interior para as mais pesadas, 
onde terá lugar a respectiva secagem e gasificação parciais. 
 
Com a fluidização, consegue-se uma zona de combustão mais alargada e com 
elevada turbulência, permitindo um contacto íntimo entre os sólidos e os gases e uma 
elevada capacidade de transferência de calor.  
 
Sendo uma tecnologia comprovada, o sistema de combustão em leito fluidizado 
apresenta as seguintes vantagens em relação aos sistemas convencionais de queima 
em grelha: 
 
• Pode queimar uma gama alargada de combustíveis de baixo poder calorífico, 

devido ao seu elevado volante térmico e ao efeito de mistura provocado pelo leito; 
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• Tem uma elevada eficiência de combustão, devido ao efeito de mistura dos 
combustíveis e ao tempo de residência prolongado na fornalha; 

• Emite baixos níveis de NOx nos gases de combustão, devido à temperatura 
relativamente baixa do leito e à utilização de condições redutoras na parte inferior 
do leito, e de ar secundário para completar a combustão na parte superior; 

• Emite baixos níveis de CO e de COV nos gases de combustão, devido às 
condições de turbulência e ao elevado tempo de residência na fornalha. 

 
c) Descrição do processo 
 

A biomassa é introduzida no leito fluidizado através das tremonhas de alimentação. 
As partículas mais leves do combustível são queimadas sobre o leito e as mais 
pesadas no interior do próprio leito. A temperatura do leito é variável, dependendo 
das características e da carga do combustível, situando-se entre 750 e 950 ºC, em 
condições normais de funcionamento. 

 
O material do leito é constituído por areia e pelas cinzas do combustível. Devido ao 
elevado volante térmico do leito, a combustão é estável, não sendo necessário 
geralmente utilizar gás natural como combustível auxiliar para efectuar a queima de 
combustíveis sólidos com baixo poder calorífico. A turbulência intensa provocada 
pelo leito assegura a mistura e a combustão adequada dos combustíveis. 

 
O calor dos gases é recuperado na câmara de combustão arrefecida a água, os quais 
passam nos sobreaquecedores de vapor localizados na fornalha, nos barriletes na 
segunda passagem, e nos economizadores e pré-aquecedores de ar, na terceira 
passagem, antes da remoção das cinzas volantes em dois precipitadores 
electrostáticos (electrofiltros) e da sua descarga numa chaminé com 80 m de altura. 
 
A chaminé será comum à nova Caldeira de Recuperação da CELBI, embora 
disponha de condutas independentes para as duas caldeiras. 
 
As cinzas de fundo, constituídas basicamente por areia, escórias e inqueimados, são 
removidas da fornalha através de seis tremonhas com sistemas de extracção por 
parafusos arrefecidos a água, os quais estão ligados a um transportador de correntes 
que as descarrega num contentor. 
 
Por sua vez, as cinzas volantes, que se depositam nas segunda e terceira passagens 
dos gases na caldeira, são encaminhadas para o sistema de remoção das cinzas de 
fundo.  
 
As cinzas volantes remanescentes serão extraídas dos gases de combustão nos 
electrofiltros e recolhidas em tremonhas, as quais estarão ligadas por intermédio de 
um sistema pneumático a um silo de armazenagem com a capacidade de 450 m3. 
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As bases de dimensionamento dos electrofiltros são as seguintes (55% de humidade 
no combustível): 
 

• Nº de câmaras ........................................................2 
• Nº de campos por câmara.......................................3 
• Caudal de gases húmidos .......................................58,8 Nm3/s 
• Temperatura dos gases...........................................158 ºC 
• Partículas à entrada (gases secos, 6% O2)..............20 g/Nm3 
• Partículas à saída (gases secos, 6% O2) .................< 20 mg/Nm3 
• Eficiência ...............................................................99,9% 

 
Por sua vez, no circuito água/vapor, a água será alimentada aos economizadores da 
caldeira, a partir de um tanque com a capacidade de 104 m3 por intermédio de 
bombas de alta pressão. Dos economizadores, a água pré-aquecida circulará para o 
barrilete e tubulares de geração de vapor, seguindo depois o vapor para os 
sobreaquecedores de forma a obter-se a temperatura desejada de 480 ºC. 
 
Para o condicionamento químico da água de alimentação, será utilizado fosfato 
trissódico e uma mistura de aminas legalmente permitidas e outros aditivos 
adequados, os quais serão armazenados em tanques e doseados de acordo com as 
necessidades. 
 

7.6.4 Turbogerador, condensador e circuito de água de arrefecimento 
 

O vapor gerado na caldeira irá ser expandido numa turbina com condensação. Acoplado 
à turbina estará um gerador eléctrico (alternador), com a potência eléctrica instalada de 
36,9 MVA. 
 
Para além da extracção final para condensação, a turbina dispõe de três extracções de 
vapor intermédias para utilização no pré-aquecimento da água de alimentação à caldeira 
e nos pré-aquecedores do ar de combustão. 
 
Na Figura III.5 apresenta-se um diagrama simplificado com o balanço dos circuitos de 
água e vapor da caldeira e da turbina, em condições nominais de operação. 
 
As condições máximas de funcionamento da turbina serão as seguintes: 
 

• Pressão de vapor à entrada da turbina.......................................88 bar  
• Temperatura de vapor à entrada da turbina ..............................480 ºC 
• Caudal máximo de vapor à entrada da turbina .........................34, 9 kg/s 
• Pressão de vapor à saída da turbina ..........................................0,078 bar 
• Produção máxima de electricidade (terminais do gerador) ......31 MW 
• Velocidade da turbina ...............................................................7 000 rpm 

 





 

 Estudo de Impacte Ambiental da Central Termoeléctrica a Biomassa da Figueira da Foz – Relatório 
III-27

Por sua vez, as características principais do gerador serão as seguintes: 
 

• Norma de construção ................................................................IEC 34 
• Potência Eléctrica .....................................................................36,9 MVA 
• Temperatura do ar de arrefecimento .........................................40 ºC 
• Tensão .......................................................................................10,5 kV 
• Frequência.................................................................................50 Hz 
• Factor de potência .....................................................................0,85 
• Velocidade ................................................................................1 500 rpm 

 
Da turbina, o vapor será condensado indirectamente com água de arrefecimento num 
permutador de calor, sendo o condensado enviado, após pré-aquecimento com vapor, 
para o tanque de água de alimentação à caldeira, o qual funcionará simultaneamente 
como desarejador. 
 
As bases de dimensionamento de projecto do condensador são as seguintes: 
 

• Caudal de vapor .....................................................23,16 kg/s 
• Entalpia do vapor ...................................................2 255 kJ/kg 
• Pressão no condensador .........................................0,078 bar 
• Temperatura de condensação................................. .41 ºC 
• Caudal de água de arrefecimento...........................1 155 kg/s 
• Temperatura à entrada da água de arrefecimento ..27 ºC 
• Temperatura à saída da água de arrefecimento......37 ºC 
• Área de transferência de calor ...............................1 682 m2. 

 
Foi considerado um circuito de água de arrefecimento a utilizar no condensador de 
vapor da turbina e noutros utilizadores, nomeadamente nos circuitos de óleo do 
turbogerador, o qual incluirá uma torre de refrigeração, constituída por quatro células 
com ventilação forçada.  
 
A torre será de construção moderna, utilizando materiais resistentes à corrosão, com 
reduzida manutenção, e foi concebida e projectada de forma a optimizar o consumo de 
energia eléctrica e a minimizar os níveis de ruído. 
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As características da torre de refrigeração serão as seguintes: 
 

• Nº de módulos........................................................4 
• Capacidade total de arrefecimento.........................55 000 kW 
• Caudal de água.......................................................4 500 m3/h   
• Temperatura da água à entrada ..............................37,4ºC 
• Temperatura da água à saída..................................27,0 ºC 
• Temperatura de bolbo húmido ...............................24,0 ºC 
• Potência do motor de cada ventilador....................100 kW 
• Materiais de construção 

− Enchimento..................................................FRP 
− Tanque de recolha de água ..........................Betão 

 
A torre funcionará com um pequeno caudal de purga contínua, de cerca de 1% do 
caudal recirculado. As perdas de água por evaporação, por arrastamento de gotas 
(minimizado pela existência de eliminadores de gotas) e purgas serão compensadas 
através da entrada de água fresca de reposição no tanque de água arrefecida (cerca de 
1.5% do caudal recirculado), entrada esta controlada pelo nível nesse tanque. A purga 
será conduzida à rede de efluentes industriais da CELBI. 

 
O tratamento de água compreenderá: 
 

• Adição de um dispersante/estabilizante, para inibir incrustações e formação de 
depósitos; 

• Adição de um biodispersante com acção microbiocida, para manter as torres e os 
circuitos de água isentos de algas e de microrganismos;  

• Controlo com analisadores em linha de pH e cloro residual. 
 
Os aditivos a utilizar terão uma composição à base de produtos classificados como não 
perigosos. 
 

7.6.5 Subestação eléctrica 
 

O turbogerador de condensação que vai equipar a Central a Biomassa procederá à 
transformação da energia primária motora do vapor a 88 bar, sobreaquecido a 480 ºC, 
produzido na Caldeira a Biomassa, em energia eléctrica, com um nível de tensão de 
10 kV. 
 
Para operacionalizar a ligação da nova Central à rede eléctrica nacional, será instalada 
uma subestação própria, que irá dispor de um transformador elevador da tensão dos 
10 kV disponíveis, nos terminais do gerador, para os 60 kV da rede de distribuição a 
que se vai ter acesso, com a potência de 40 MVA. 
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A subestação será ligada à rede eléctrica nacional, no ponto de ligação definido pela 
DGGE, através de uma linha aérea de 60 kV, com condutores de secção adequada para 
minimizar as perdas de carga no transporte de energia eléctrica, e cujo licenciamento e 
instalação será da responsabilidade da EDP.  

 
7.6.6 Sala de controlo 
 

Será utilizada a sala de controlo que serve as instalações de Recuperação de Licores e 
de Produção de Energia da CELBI, com as necessárias adaptações. 
 
A monitorização e operação de todos os sub-sistemas de controlo da Central a Biomassa 
serão conduzidas a partir desta sala de controlo do existente. 
 
As funções de controlo do processo da nova Central a Biomassa irão estar divididas de 
acordo com as áreas ou grupos funcionais, ou seja: 
 

• Recepção, armazenagem e transferência de biomassa; 

• Fornecimento de gás natural; 

• Caldeira de vapor; 

• Turbina de vapor e condensador; 

• Sistema de água de arrefecimento. 
 
As informações “on-line” para a monitorização da produção e auto-consumo de vapor e 
da energia eléctrica, bem como da exportação de energia eléctrica para a rede eléctrica 
nacional, estarão disponíveis na sala de controlo. 
 
Será a partir desta sala de controlo que se vai efectuar o arranque e a paragem integral 
da Central a Biomassa, quer manualmente, quer através de sequenciação estabelecida, 
promovendo neste caso a entrada automática em serviço de cada grupo funcional, 
segundo uma ordem adequada. Em certos casos, a operação local dos equipamentos 
poderá também ser possível.    
 
O posto de trabalho do operador da Central a Biomassa, a integrar naquela sala, será 
equipado com uma estação de operação própria, onde o operador fará a respectiva 
interface com as variáveis processuais sob a sua responsabilidade, através de monitores 
e terminais dedicados, que fazem parte do sistema de automação a instalar. 
 
 
Serão assim disponibilizadas leituras “on-line” das medidas de todas as variáveis do 
processo, com a possibilidade de ajustar directamente a respectiva regulação e modo de 
controlo, de proceder à alteração dos “set-points”, de visualizar curvas de tendência de 
variáveis críticas a seleccionar pelo operador, de recepcionar alarmes que são 
apresentados de forma selectiva e sequencial, bem como de proceder à alteração de 
estados “on-off”, ou de parâmetros e limites de controlo. 
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O sistema de automação fará a recolha de dados históricos do processo, que estarão 
acessíveis nos monitores quando solicitados, ou que poderão ser registados em 
impressoras próprias, organizados por grupos de variáveis seleccionadas, e com a 
hierarquização dos eventos ou das alterações no processo que forem consideradas 
relevantes. 
 

7.7 Serviços Auxiliares 
 
Tal como já foi referido no ponto 7.5, a CELBI fornecerá ar comprimido, água 
industrial, potável e desmineralizada à Central a Biomassa, bem como irá receber nas 
suas redes as águas residuais domésticas, industriais e pluviais. A gestão dos resíduos 
será também assegurada pela CELBI (ver Anexo IV do Volume de Anexos). 
 
Para além disso, a Central a Biomassa ficará enquadrada pela rede de água de combate a 
incêndios da CELBI, a qual será ampliada para também dar suporte às novas instalações 
associadas ao seu projecto de alteração. 

 
7.8 Aspectos Ambientais do Projecto 

 
7.8.1 Consumo de água 
 

O consumo de água na Central a Biomassa estará essencialmente associado a: 
 

• Reposição do volume de condensados por perdas nos circuitos água/vapor (estima-
se igual a 5% do volume de vapor produzido); 

• Purga contínua da caldeira (estima-se em 2% do volume de vapor produzido); 

• Perdas por evaporação e purgas do circuito de água de arrefecimento (estima-se 
igual a 2.5% do caudal de água de circulação); 

• Água de selagem das bombas (consumo muito reduzido); 

• Lavagens de pavimentos, etc.; 

• Água potável para usos gerais e domésticos (balneário, sanitários, etc.). 
 
Assim, prevê-se um consumo de água na Central a Biomassa de cerca de 110 m3/h 
(cerca de 920 000 m3/ano), cujo abastecimento será efectuado a partir das infra-
estruturas disponíveis na CELBI. 
 
No Quadro III.1 apresenta-se o consumo de água actual (ano de 2006), verificado nas 
instalações da CELBI, bem como o consumo futuro com a entrada em funcionamento 
da Central a Biomassa e a desactivação da actual Caldeira Auxiliar (20 000 m3/ano). O 
valor indicado para o futuro não entra em linha de conta com as alterações associadas ao 
projecto de ampliação da CELBI. 
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Quadro III.1 – Consumo de Água 
 

Água Actual Futuro Variação 
(%) 

Consumo de Água (1 000 m3/ano) 10 780 11 680 + 8,3% 
 

 
Assim, com o projecto da Central a Biomassa irá verificar-se um aumento do consumo 
de água de 8.3%. 
 

7.8.2 Descarga de águas residuais 
 

A descarga de águas residuais estará associada fundamentalmente às purgas da caldeira 
e do circuito de arrefecimento de água. O caudal de efluente será cerca de 45 m3/h 
(378 000 m3/ano), com carga orgânica reduzida. O efluente será ligado à rede de águas 
residuais da CELBI, para tratamento na ETAR. 

 
No Quadro III.2 apresenta-se o caudal de águas residuais actual (ano de 2006), 
verificado nas instalações da CELBI, bem como o caudal futuro com a entrada em 
funcionamento da Central a Biomassa e a desactivação da actual Caldeira Auxiliar. 
 

Quadro III.2 – Caudais de Águas Residuais 
 

Águas Residuais Actual Futuro Variação 
(%) 

Caudal (1 000 m3/ano) 10 336 10 708 + 3,6% 
 

Assim, o aumento do caudal de águas residuais será reduzido, correspondendo a 3,6%, 
enquanto que o acréscimo de carga poluente é desprezável. 
 

7.8.3 Emissões gasosas 
 

Na chaminé da Central a Biomassa assumirão algum significado as emissões de 
Partículas, de NOx e de CO. 
 
No entanto, para além da tecnologia seleccionada de uma caldeira de leito fluidizado, o 
que minimiza as emissões de NOx e de CO, serão instalados dois precipitadores 
electrostáticos de elevada eficiência (>99,9%), sistemas esses que permitirão garantir 
não só os VLE definidos no Decreto-lei nº 178/2003, aplicáveis a Grandes Instalações 
de Combustão (GIC), mas também os valores de referência de emissão do BREF 
“Reference Document on Best Available Techniques for Large Combustion Plants”, tal 
como se indicam no Quadro III.3. 
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Quadro III.3 – Emissões Gasosas (mg/Nm3 - gases secos a 6% O2) 
 

Poluentes 
Valores 

garantidos 
VLE 

DL 78/03 
Valor. Refª 

BREF (*) 

Partículas < 20 100 5 - 20 

NOx como NO2 < 250 400 150 - 250 

CO < 400 (**) 1 000 (**) - 
(*)  Valores médios diários  
(**) Portaria nº 286/93 (gases secos a 8% O2) 

 
Face à composição da biomassa e do combustível auxiliar (gás natural), praticamente 
isentos de enxofre, são desprezáveis as emissões de SO2. 
 
Em termos de caudais mássicos, os valores de emissão máximos da Central a Biomassa 
serão os seguintes: 
 

• NOx como NO2  ................... 302 t/ano 

• Partículas ................................ 24 t/ano 

• CO......................................... 483 t/ano 
 
A chaminé terá 80 m de altura, o que permitirá garantir o cumprimento da altura mínima 
de 65,6 m, conforme a metodologia de cálculo definida na Portaria nº 263/2005. Assim, 
de acordo com o cálculo incluído no Anexo V do Volume de Anexos, não serão os 
caudais mássicos de poluentes que definem a altura mínima da chaminé, mas o 
obstáculo próximo mais desfavorável, que será o edifício da nova Caldeira de 
Recuperação da CELBI, com 62,80 m de altura.  
 
Com base nos requisitos da alínea a) do Anexo II da mesma Portaria nº 263/2005, foi 
efectuado um estudo de dispersão dos poluentes atmosféricos, incluído no Capítulo V 
do presente EIA, o qual comprova que a chaminé tem uma altura adequada.  
 
De acordo com a legislação aplicável, está prevista a monitorização em contínuo das 
emissões de NOx e de duas vezes por ano das emissões de Partículas e de CO. 
 
No que diz respeito às emissões gasosas, apresentam-se no Quadro III.4 os caudais 
mássicos de Partículas, SO2, NOx como NO2 e CO que se verificaram nas instalações da 
CELBI no ano de 2006, bem como a situação futura com a entrada em funcionamento 
da Central a Biomassa e a desactivação da actual Caldeira Auxiliar da CELBI. Os 
valores indicados não entram em conta com as alterações associadas ao projecto de 
ampliação da CELBI. 
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Quadro III.4 – Caudais Mássicos de Poluentes (t/ano) 
 

Instalações Actual Futuro Variação (%) 
Partículas 

Caldeira Auxiliar da CELBI 28 - 
Restantes chaminés da CELBI 171 171 
Central a Biomassa da Bioeléctrica - 24 

Total 199 195 

- 2% 

SO2 
Caldeira Auxiliar da CELBI 17 - 
Restantes chaminés da CELBI 85 85 
Central a Biomassa da Bioeléctrica - - 

Total 102 85 

- 17% 

NOx como NO2 
Caldeira Auxiliar da CELBI 90 - 
Restantes chaminés da CELBI 351 351 
Central a Biomassa da Bioeléctrica - 302 

Total 441 653 

+ 48% 

CO 
Caldeira Auxiliar da CELBI 81 - 
Restantes chaminés da CELBI 1 340 1 340 
Central a Biomassa da Bioeléctrica - 483 

Total 1 421 1 642 

+ 28% 

 
 
Assim, não considerando o projecto de alteração da CELBI, verifica-se uma redução das 
emissões de SO2 e de Partículas, já que a Central a Biomassa não irá consumir fuelóleo 
e o respectivo electrofiltro será mais eficiente face ao existente na actual Caldeira 
Auxiliar. 
 
De salientar que o contributo da Central a Biomassa foi calculado com base nas 
emissões máximas garantidas, pelo que, na prática, irão verificar-se valores 
substancialmente inferiores. 
 
No que respeita à emissão de CO2 fóssil a partir da queima de combustíveis e 
processamento de materiais de origem fóssil (excluindo transportes), apresenta-se no 
Quadro III.5 a situação verificada nas instalações da CELBI no ano de 2006 e a situação 
futura com a entrada em funcionamento da Central a Biomassa, mas sem considerar as 
alterações associadas ao projecto de ampliação da produção de pasta. 
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Quadro III.5 – Emissão de CO2 Fóssil (t/ano) 
 

Instalações Actual Futuro Variação 
(%) 

Caldeira Auxiliar da CELBI 14 449 - 
Restantes fontes da CELBI 39 468  39 468 
Central a Biomassa da Bioeléctrica -    8 650 (*) 

Total 53 917  48 218 

- 11% 

(*) Consumo de gás natural em situações de arranque e paragem (valor médio anual) 
 
Tal como se indica no Quadro III.5, irá verificar-se uma redução da emissão de CO2 
fóssil, associada à desactivação da Caldeira Auxiliar da CELBI, que actualmente utiliza 
fuelóleo e gás natural como combustíveis, para além de biomassa. 
 
Por outro lado, a Central a Biomassa tem por objectivo a produção de electricidade para 
venda à rede eléctrica nacional (26 MWh/h) a partir de uma energia renovável. 
 
No caso das centrais termoeléctricas da EDP1, a emissão específica de CO2 fóssil foi de 
626 kg/MWh no ano de 2006, pelo que a entrada na rede pública de energia eléctrica 
produzida a partir de biomassa irá traduzir-se numa redução equivalente das emissões 
de gases com efeito de estufa dessas instalações (emissões evitadas). 
 
Assim, em termos do país, a injecção na rede eléctrica nacional de 200 000 MWh/ano 
da Central a Biomassa corresponde a uma redução das emissões de CO2 fóssil de cerca 
de 125 200 toneladas por ano.  
 
Ao valor indicado deverá deduzir-se as emissões de CO2 fóssil associadas ao consumo 
de gás natural em situações transitórias de arranque e paragem da Central a Biomassa, 
correspondente a 8 650 toneladas por ano, pelo que o saldo positivo, em termos do país, 
é de 116 550 toneladas por ano.    
 

7.8.4 Resíduos 
 

Será minimizada a produção de resíduos e providenciados os meios necessários à sua 
recolha selectiva e armazenagem temporária para destino final no exterior, ou deposição 
no aterro controlado da CELBI. 
 
A gestão de resíduos será realizada de forma diferenciada para os diversos tipos, de 
acordo com a sua natureza e características. Essa gestão dá prioridade à reutilização, 
reciclagem e valorização, em detrimento da sua deposição em aterro. 
 
O tipo de resíduos que se prevê produzir na Central a Biomassa, quantidades, código 
LER e destino estão indicados no Quadro III.6. 

                                                           
1 Fonte: EDP 
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Quadro III.6 – Produção de Resíduos 
 

Designação/Natureza Produção
(t/ano) 

Código 
LER Destino final 

Resíduos de borracha 3 03 03 99 D1 – Aterro controlado externo 

Cinzas de caldeira 18 000 10 01 01
D1 – Aterro controlado da CELBI 
R10 – Valorização externa 

Areias de fornalha 13 000 10 01 24
D1 – Aterro controlado da CELBI 
R10 – Valorização externa 

Óleos de motores e engrenagens usados 1 13 02 05 R9 – Valorização no exterior 
Águas e lamas oleosas 1,5 13 05 02 D15 – Tratamento/eliminação no exterior 
Trapos/desperdícios contaminados com óleo 0,5 15 02 02 D15 – Tratamento/eliminação no exterior 
Embalagens de sprays usados de produtos de 
Oficina 0,003 15 01 10 R13 – Valorização no exterior 

Embalagens de substâncias perigosas 0,25 15 01 10 D15 – Tratamento/eliminação no exterior 
Filtros usados de óleo 0,1 16 01 07 R13 – Valorização no exterior 
Resíduos de plástico de uso industrial 0,75 17 02 03 D1 – Aterro controlado externo 
Sucata de ferro 20 
Sucata de inox 1 

17 04 05

Mistura de metais 2,5 17 04 07
Sucata de cabos eléctricos 1 17 04 11

R4 – Valorização no exterior 

Papel e cartão de recolha selectiva 1 20 01 01 R13 – Valorização no exterior 
Vidro de recolha selectiva 0,05 20 01 02 R5 – Valorização no exterior 
Lâmpadas fluorescentes usadas 0,03 20 01 21
Resíduos de madeira 1,25 20 01 38
Resíduos de plástico de uso doméstico 0,04 20 01 39

R13 – Valorização no exterior 

 
7.8.5 Ruído 
 

A Central a Biomassa irá funcionar em regime de laboração contínuo, com paragens 
periódicas para manutenção. 
 
O projecto da Central a Biomassa, ao nível da definição do “lay-out”, das soluções 
construtivas, dos materiais a utilizar e da selecção do equipamento teve em conta a 
minimização da emissão e transmissão do ruído, utilizando-se dispositivos de atenuação 
eficazes para redução da potência sonora emitida. 
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As principais fontes de ruído serão as seguintes: 
 

• Turbina de vapor, a qual será instalada em sala com protecção acústica; 

• Descarga directa de vapor para a atmosfera, cujas condutas possuirão 
silenciadores, embora a sua ocorrência seja muito reduzida; 

• Torres de arrefecimento de água. 
 
De salientar que os fornecedores dos equipamentos garantem valores de ruído inferiores 
a 85 dB(A) e, no caso das torres de arrefecimento de água, a 83 dB(A). 
 

7.8.6 Tráfego 
 

O funcionamento da Central a Biomassa irá traduzir-se num tráfego anual de cerca de 
3 000 veículos ligeiros e de 7 040 veículos pesados. 
 
No Quadro III.7 apresentam-se os valores de tráfego verificados no ano de 2006 na 
CELBI, bem como a previsão para o futuro com a entrada em funcionamento da Central 
a Biomassa e a desactivação da actual Caldeira Auxiliar, não considerando às alterações 
associadas ao projecto de ampliação da CELBI.  
 

Quadro III.7 – Tráfego 
 

Actual Futuro Variação (%) 

Ligeiros Pesados Ligeiros Pesados Ligeiros Pesados 
Veículos ligeiros 
e pesados/ano 

60 000 45 630 60 000 52 670 - + 15 

  
Para além do tráfego rodoviário indicado, ainda se verificou no ano de 2006 o 
movimento de 29 composições por via ferroviária para a CELBI, não se prevendo 
qualquer alteração associada ao projecto da Central a Biomassa e à desactivação da 
Caldeira Auxiliar. 
 

7.8.7 Melhores Técnicas Disponíveis 
 
Apresenta-se a seguir no Quadro III.8 a verificação do projecto da Central a Biomassa 
no que diz respeito à implementação das Melhores Técnicas Disponíveis (MTD´s) 
aplicáveis a Grandes Instalações de Combustão, tal como definidas no BREF 
“Reference Document on Best Available Techniques for Large Combustion Plants”. 
 
Dado que a Central a Biomassa irá dispor de sistemas de arrefecimento, incluiu-se 
também no Quadro III.9 a situação no que respeita às MTD´s aplicáveis, de acordo com 
o BREF “Reference Document on the application of Best Available Techniques to 
Industrial Cooling Systems”. 
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Quadro III.8 – Central a Biomassa em relação às MTD´s (Grandes Instalações de Combustão) 
 

Descrição das MTD´s Situação Projecto da Central a Biomassa em relação às MTD´s 

Utilizar equipamento de carga e descarga que minimize a altura de queda de 
combustíveis sólidos na respectiva pilha de armazenagem para reduzir as 
emissões fugitivas de poeiras. 

Sim Foi considerada a instalação de um silo coberto para a armazenagem de biomassa, 
pelo que não se irá verificar a ocorrência de emissões de poeiras. 

Nos países em que não ocorre a formação de gelo, utilizar sistemas de 
aspersão de água para minimizar as emissões fugitivas de poeiras dos 
sistemas de armazenagem de combustíveis sólidos.  

Não Não aplicável, já que a armazenagem será efectuada em silo coberto. 

De forma a evitar a ocorrência de acidentes com veículos e outros 
equipamentos, instalar os transportadores de combustível em altura, em áreas 
com as condições adequadas de segurança. 

Sim Os transportadores de biomassa serão instalados a uma altura adequada. 

De forma a evitar as emissões de poeiras, instalar transportadores cobertos e 
sistemas bem concebidos de captação e filtração das poeiras nos pontos de 
transferência entre transportadores. 

Sim Os transportadores são devidamente cobertos, não se justificando instalar sistemas 
de filtração de poeiras. 

Racionalizar os sistemas de transporte para minimizar a produção e a 
libertação de poeiras na instalação. Sim A concepção adequada da linha preparação de biomassa, em sistemas devidamente 

cobertos, minimiza a produção e libertação de poeiras. 

Utilização de práticas adequadas de concepção, construção e manutenção das 
instalações Sim 

Para além da concepção adequada da instalação, serão seguidas boas práticas de 
construção e de manutenção, de acordo com os sistemas de gestão ambiental, de 
segurança e de manutenção existentes na CELBI. 

Instalar os sistemas de armazenagem em superfícies impermeabilizadas com 
sistemas de recolha das águas pluviais e o seu respectivo tratamento para 
separação dos sólidos em suspensão. 

Não  Não aplicável, já que a armazenagem de biomassa será efectuada num silo. 

Instalar tubagens aéreas para detecção rápida de fugas e para evitar quaisquer 
danos por colisão de veículos e de outros equipamentos.  Sim Com excepção das redes de águas residuais e pluviais, todas as tubagens serão 

aéreas. 

Efectuar uma vigilância adequada das áreas de armazenagem de combustíveis 
sólidos com sistemas automáticos para detecção de incêndio. Sim Foram considerados sistemas de detecção e extinção de incêndio com sprinklers. 

Utilização de sistemas de detecção e alarme de fugas de gás natural.  Sim 

O gás natural será utilizado apenas em situações transitórias de paragem e arranque 
da caldeira. No entanto, foram considerados sistemas automáticos com alarme, 
que, por detecção de pressão baixa, fecham as válvulas de seccionamento na rede 
de distribuição aos queimadores da caldeira. 
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Quadro III.8 – Central a Biomassa em relação às MTD´s (Grandes Instalações de Combustão) (cont.) 
 

Descrição das MTD´s Situação Projecto da Central a Biomassa em relação às MTD´s 

Pré-tratamento dos combustíveis sólidos por mistura para assegurar condições 
adequadas de combustão e reduzir os picos de poluentes nas emissões 
gasosas. Para reduzir o teor de humidade nos combustíveis sólidos (turfa e 
biomassa), poderá efectuar-se a sua secagem prévia. 

Sim 

Foram previstos sistemas de trituração e destroçamento da biomassa, de forma a 
obter-se um material homogéneo para garantir boas condições de combustão. A 
opção pela tecnologia de combustão em leito fluidizado dá maiores garantias no 
que respeita à optimização da combustão e à minimização de variações/picos de 
poluentes nas emissões gasosas. A preparação e armazenagem da biomassa serão 
efectuadas em sistemas cobertos, pelo que será minimizado o seu teor de 
humidade. 

Optimizar a eficiência térmica para minimizar as emissões de CO2, em que os 
sistemas de co-geração de calor e electricidade em ciclo combinado são os 
mais eficientes. 

Não Não aplicável, já que a Central a Biomassa não gera CO2 fóssil e tem por objectivo 
a produção de electricidade. 

Utilização de sistemas computorizados avançados de controlo. Sim 
Serão instalados os sistemas mais fiáveis e avançados de controlo computorizado, 
permitindo optimizar o desempenho e a eficiência energética da instalação, com a 
minimização das emissões gasosas. 

Outras medidas para optimizar a eficiência energética da instalação: 
• Minimizar as perdas de calor com a emissão de gases parcialmente 

queimados; 
• Maximizar a temperatura e a pressão do gás combustível e do vapor 

produzido; 
• Maximizar a perda de pressão na parte final da turbina de vapor, com a 

utilização de água de arrefecimento no condensador com a temperatura 
mais baixa possível (utilização de água em circuito aberto); 

• Minimizar as perdas de calor nos gases de combustão; 
• Minimizar as perdas de calor por condução e radiação com isolamento 

térmico; 
• Minimizar o consumo de energia (limpeza periódica dos equipamentos, 

eficiência elevada das bombas de água de alimentação, etc.). 

Sim Todas as medidas estão consideradas, com excepção da utilização de um circuito 
aberto de água de arrefecimento no condensador. 

Outras medidas para optimizar a eficiência energética da instalação (cont.): 
• Pré-aquecimento do combustível e/ou da água de alimentação com vapor; 
• Instalar turbinas com pás de geometria optimizada. 

Sim Pré-aquecimento da água de alimentação com vapor e turbina com pás de 
geometria optimizada. 
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Quadro III.8 – Central a Biomassa em relação às MTD´s (Grandes Instalações de Combustão) (cont.) 
 

Descrição das MTD´s Situação Projecto da Central a Biomassa em relação às MTD´s 

Instalação de um precipitador electrostático ou de um filtro de mangas para 
efectuar o despoeiramento dos gases de combustão, em que o filtro de 
mangas possa garantir valores de emissão de Partículas < 5 mg/Nm3.  

Para instalações novas, os valores de referência de emissão de Partículas para 
a combustão de biomassa são de 5 – 20 mg/Nm3. 

Sim Foi considerada a instalação de um precipitador electrostático de elevada eficiência 
(>99,9%), garantindo-se uma emissão de Partículas < 20 mg/Nm3.  

Nas caldeiras de leito fluidizado, a minimização das emissões de NOx 
consegue-se com uma adequada distribuição do ar de combustão e com a 
recirculação dos gases de combustão. 

Para instalações novas, com potência térmica entre 50 e 100 MW, os valores 
de referência para a emissão de NOx como NO2 para a combustão de 
biomassa são de 150 – 250 mg/Nm3. 

Sim 

O leito fluidizado com uma distribuição adequada do ar de combustão e a 
recirculação dos gases de combustão permite uma baixa emissão de NOx. Para 
além disso, os queimadores auxiliares de gás natural são de baixa emissão de NOx. 

Assim, garante-se uma emissão de NOx como NO2  < 250 mg/Nm3. 

A minimização das emissões CO consegue-se com uma combustão completa, 
associada à concepção da fornalha, a existência de técnicas adequadas de 
monitorização e controlo do processo, bem como de manutenção. 

Sim 
A tecnologia de leito fluidizado permite garantir uma combustão completa, bem 
como foram consideradas técnicas adequadas e avançadas de monitorização e 
controlo do processo, bem como de manutenção. 

Instalação de sistemas de tratamento das águas residuais por neutralização, 
sedimentação, ou tratamento químico e reutilização. Sim As águas residuais serão ligadas ao sistema de tratamento de efluentes da CELBI, 

que inclui tratamento primário e secundário. 

Reutilização dos resíduos dos sistemas de combustão. Sim As cinzas da caldeira serão valorizadas no exterior, sempre que possível. 
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Quadro III.9 – Central a Biomassa em relação às MTD´s (Sistemas de Arrefecimento) 
 

Descrição das MTD´s Situação Projecto da Central a Biomassa em relação às MTD´s 

Sistemas de arrefecimento existentes: 
− Redução das emissões através da optimização do seu funcionamento e 

controlo;  
− Abordagem geral das MTDS como um objectivo de longo prazo, aplicável 

ao nível dos ciclos de substituição de equipamento. 

Não Não aplicável a novas instalações. 

Selecção adequada dos processos de arrefecimento (húmido, seco ou 
seco/húmido), que cumpram os requisitos processuais e locais, com o 
objectivo de optimizar a eficiência energética global. 

Sim Os processos de arrefecimento serão húmidos com torres de arrefecimento, estando 
optimizada a sua eficiência energética, de forma automatizada. 

Instalação e utilização de equipamento de alto rendimento/baixo consumo de 
energia.  Sim 

A aquisição de equipamento ira envolver o critério da eficiência energética.  

A dimensão dos circuitos permite que, quer as bombas, quer as torres de 
arrefecimento tenham múltiplas unidades, o que torna o sistema mais flexível, 
conseguindo-se minimizar a energia consumida quando os caudais a arrefecer são 
inferiores, desligando as unidades dispensáveis.  

Modulação adequada dos fluxos de ar e de água.  Sim Serão instaladas bombas e ventiladores de velocidade variável. 

Optimização do sistema de tratamento da água, de forma a manter as 
superfícies limpas e evitar a calcificação, “fouling” e corrosão, com a 
consequente optimização do consumo de energia. 

Sim 

Aos sistemas de arrefecimento serrão aplicadas técnicas adequadas de manutenção 
e optimização do tratamento de água, com a monitorização contínua de parâmetros 
essenciais e dosagem automática de aditivos, de forma a evitar a calcificação, 
“fouling” e corrosão dos materiais. 

Optimização do nível de reutilização da água de arrefecimento, com taxas de 
recirculação superiores a 95% Sim Irão verificar-se taxas de reutilização/recirculação de superiores a 95%. 

Minimizar a utilização de águas subterrâneas nos sistemas de arrefecimento, 
sobretudo se existir o risco de um esgotamento desses recursos. Sim Será utilizada água proveniente do rio Mondego, após tratamento adequado nas 

instalações da CELBI.  
Recirculação da água de arrefecimento através de um sistema húmido, aberto 
ou fechado, para redução do consumo de água e da descarga de águas 
residuais. 

Sim Apenas será efectuada uma purga dos circuitos com torre de arrefecimento. 
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Quadro III.9 – Central a Biomassa em relação às MTD´s (Sistemas de Arrefecimento) (cont.) 
 

Descrição das MTD´s Situação Projecto da Central a Biomassa em relação às MTD´s 

Optimização do número de ciclos nos sistemas de recirculação, embora os 
requisitos colocados ao tratamento da água de arrefecimento sejam um factor 
limitativo. 

Sim 

O número de ciclos de recirculação será optimizado pela monitorização contínua 
dos factores físicos e químicos que determinam a necessidade de purga. Por outro 
lado, a adição dos produtos químicos para o tratamento da água também será 
automatizada e relacionada com a medição desses factores. 

Aplicação de eliminadores de gotas nas torres de arrefecimento, de forma a 
reduzir as perdas de água para valores inferiores a 0.01% do fluxo de 
recirculação total. 

Sim Foram considerados. 

Selecção da configuração de arrefecimento com o nível mais baixo possível 
de emissões para as águas superficiais (ex. - concepção que evite zonas 
estagnadas e de turbulência, garantindo uma velocidade mínima de passagem 
da água de 0.8 m/s para os permutadores de calor e 1.5 m/s para os 
condensadores). 

Sim 

Na concepção dos sistemas de arrefecimento foram tidos em conta os factores 
indicados que minimizam os problemas de corrosão e incrustações durante a sua 
operação. Desta forma, reduz-se a necessidade de aplicação de produtos químicos 
no tratamento das águas de arrefecimento. 

Aplicação de tipos de enchimento adequados nas torres de refrigeração, 
considerando a qualidade da água (conteúdo de sólidos), a incrustação 
prevista, as temperaturas e a resistência à erosão, bem como a selecção do 
material de construção que não necessite de conservação química. 

Sim Foi considerado um enchimento resistente à corrosão, em fibra de vidro reforçada a 
poliéster (FRP). 

Utilização de materiais adequados nos equipamentos de arrefecimento, em 
função do grau de corrosão. Sim Foi feita uma selecção adequada dos materiais. 

Optimização do tratamento da água de arrefecimento, através do controlo da 
dosagem e da selecção adequada dos aditivos da água de arrefecimento, ou 
seja: 
− Prevenção e redução das fugas de substâncias processadas para os circuitos 

de arrefecimento;  
− Aplicação de tratamento alternativo (não químicos) da água de 

arrefecimento; 
− Selecção de aditivos para a água de arrefecimento que reduzam o impacte 

no ambiente (redução do consumo de aditivos perigosos); 
− Aplicação optimizada (monitorização e dosagem automatizada) dos 

aditivos da água de arrefecimento. 

Sim 

Os sistemas de arrefecimento serão automatizados com a monitorização dos 
parâmetros essenciais e a dosagem dos produtos associados ao tratamento químico 
das águas. Os produtos utilizados serão biodegradáveis. 

 

Manutenção periódica do equipamento, para minimização do consumo de 
água e da contaminação nas emissões líquidas. Sim Será efectuada a manutenção preventiva e correctiva do equipamento associado 

aos sistemas de arrefecimento, nomeadamente nas paragens periódicas. 
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Quadro III.9 – Central a Biomassa em relação às MTD´s (Sistemas de Arrefecimento) (cont.) 
 

Descrição das MTD´s Situação Projecto da Central a Biomassa em relação às MTD´s 

Monitorização dos parâmetros de funcionamento, tais como a velocidade de 
corrosão da superfície dos permutadores de calor, a composição química da 
água de arrefecimento e o grau de incrustação e fugas. 

Sim Será realizada a monitorização dos parâmetros de funcionamento considerados 
necessários para a optimização do tratamento da água de arrefecimento. 

Tomada de decisões fundamentadas sobre o regime de tratamento de água a 
aplicar, bem como o respectivo modo de controlo e monitorização, para 
minimização da contaminação das emissões líquidas. 

Sim 
Em relação ao projecto, já foram indicadas as medidas consideradas. 

Será subcontratada uma empresa especializada no tratamento das águas de 
arrefecimento para optimizar o doseamento de reagentes. 

Utilização de equipamentos insonorizados, em que os níveis de redução de 
ruído poderão atingir 5 dB(A) Sim Nos casos aplicáveis, serão instalados equipamentos insonorizados. 

Adopção de medidas secundárias (atenuadores de ruído), à entrada e à saída 
das torres de arrefecimento de fluxo forçado, em que os níveis de redução de 
ruído serão superiores a 15 dB(A). 

Sim Sempre que aplicável e justificável. 

Prevenção de fugas para minimização dos riscos de contaminação do meio 
receptor, através de: 
− Adopção de medidas preventivas ao nível da concepção; 
− Funcionamento dentro dos limites de projecto, através da monitorização 

dos parâmetros mais importantes; 
− Monitorização contínua da purga, no caso do arrefecimento de substâncias 

perigosas; 
− Realização de inspecções periódicas aos sistemas de arrefecimento. 

Sim 

Os processos de arrefecimento não irão envolver substâncias perigosas. No 
entanto, os sistemas de arrefecimento serão controlados e monitorizados 
continuamente, relativamente a parâmetros como a pressão, temperatura e caudal, 
que permitem identificar a ocorrência de eventuais fugas. 

Minimização da ocorrência de Legionella pneumophila nos sistemas de 
arrefecimento através de: 
− Eliminação de zonas estagnadas e manutenção da circulação da água a uma 

velocidade adequada; 
− Optimização do tratamento da água de arrefecimento para reduzir as 

incrustações, aparecimento de algas e o crescimento e proliferação de 
amibas; 

− Monitorização periódica para detecção de espécies patogénicas nos 
circuitos de arrefecimento; 

− Limpeza periódica das bacias das torres de refrigeração; 
− Redução da vulnerabilidade respiratória dos operadores mediante o 

fornecimento de protecções para a boca, que deverão colocar antes de 
iniciarem os trabalhos de limpeza. 

Sim Todas as medidas enunciadas serão utilizadas, incluindo a monitorização periódica 
para detecção de espécies patogénicas nos circuitos de arrefecimento.  
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7.8.8 Síntese dos efeitos cumulativos dos projectos 
 

Com a implementação da Central a Biomassa, em simultâneo com o Projecto de 
Alteração das instalações fabris da CELBI, e de forma a avaliarem-se os impactes 
cumulativos desses projectos na qualidade do ambiente local e da área envolvente, a 
apresentar no Capítulo V do presente EIA, inclui-se no ponto 2.8 do Anexo III uma 
síntese comparativa das situações actual e futura, em relação a alguns aspectos 
fundamentais, como sejam o consumo de água, as emissões líquidas e gasosas, a 
produção de resíduos e o ruído 

 
7.9 Fase de Construção 
 
7.9.1 Introdução 
 

A construção e montagem da Central a Biomassa irá decorrer em simultâneo com as 
obras associadas ao Projecto de Alteração da CELBI. Para além disso, haverá 
empreiteiros e fornecedores de equipamentos comuns às duas obras, pelo que, nesses 
casos, os estaleiros serão também comuns. 
 
Assim, descrevem-se a seguir não só os trabalhos associados à Central a Biomassa, mas 
também ao Projecto de Alteração da CELBI, de forma a poder-se efectuar a avaliação 
dos impactes cumulativos dos dois projectos.  

 
7.9.2 Descrição geral das actividades 

 
Tal como já foi referido anteriormente, a fase de construção e montagens irá decorrer 
entre o 1º trimestre de 2008 e o 2º trimestre de 2009. 

 
Ao longo deste período e, em termos médios, o número de trabalhadores afectos às 
actividades de construção e montagens, presentes nas instalações da CELBI, será de 
cerca de 280, atingindo um pico de 860 nos meses de Setembro e Outubro de 2008. 
 
Dos trabalhadores indicados, cerca de 32% estarão associados ao projecto da Central a 
Biomassa. 

 
7.9.3 Estaleiros 

 
Em termos de localização e dimensão, incluiu-se no Volume de Anexos a planta geral 
que inclui a implantação dos estaleiros, não só associados à construção da Central a 
Biomassa, mas também ao Projecto de Alteração da CELBI. 
 
Assim, os estaleiros ficarão localizados junto às respectivas áreas de construção. 
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Com uma área total de cerca de 36 700 m2, os estaleiros serão compostos por: 
 

• Preparação de Madeiras (Linha de Madeiras) ...................4 000 m2; 
• Silo de Armazenagem de Biomassa (Silo de Casca).........3 800 m2; 
• Remodelação da Linha de Pasta (“Metso e GL&V”)........4 900 m2; 
• Máquina de Secagem e Acabamentos (“Andritz”)..........11 700 m2; 
• Forno de Cal (“Andritz”)...................................................3 500 m2; 
• Evaporadores, Caldeira de Recuperação e Caldeira  

a Biomassa (“Metso Power”) ............................................8 500 m2; 
• Turbinas ................................................................................300 m2. 

 
Os estaleiros afectos à construção da Central a Biomassa incluem a área do Silo de 
Biomassa e uma parte das áreas da “Metso Power” e das Turbinas. 

 
7.9.4 Equipamento de construção 
 

O regime de funcionamento do estaleiro será normalmente em horário diurno, 
prevendo-se a utilização dos seguintes equipamentos no pico dos trabalhos afectos aos 
projectos: 
 

• Equipamento de terraplenagens 2 “bulldozers”, 2 pás carregadoras, 2 
“motoscrapers” e 4 “dumpers”; 

• Centrais de betão – 1 unidade; 
• Camiões Betoneira – 6 unidades; 
• Gruas torre – 6 unidades; 
• Gruas móveis – 4 unidades; 
• Máquinas de soldar – 20 unidades; 
• Equipamento de carpintaria de cofragens – 6 conjuntos; 
• Equipamento de corte e moldagem de aço – 3 conjuntos. 

 
A ocupação dos equipamentos referidos na construção da Central a Biomassa será de 
cerca de 25%. 
 

7.9.5 Tráfego 
 

O tráfego de veículos ligeiros, associado à fase de construção, atingirá um máximo de 
cerca de 50 veículos por dia, no período da montagem de equipamento. Por sua vez, o 
tráfego de veículos pesados será irregular ao longo de todo o período de implementação 
do projecto, prevendo-se uma maior frequência de cerca de 30 veículos por dia no 
mesmo período referido para os ligeiros. 
 
A construção da Central a Biomassa irá envolver um tráfego diário de cerca de 30% 
daquele total.  
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7.9.6 Movimentação de terras 
 

A movimentação de terras para se obter a plataforma de construção dos Evaporadores e 
da Caldeira de Recuperação, associada ao Projecto de Alteração da CELBI, bem como à 
Central a Biomassa da Bioeléctrica já foi efectuada.  
 
Assim, serão apenas realizadas escavações para construção das fundações de edifícios e 
de outras estruturas, sendo a globalidade das terras utilizadas nas instalações da CELBI.  
 
Por sua vez, a revegetação das áreas não construídas será efectuada com a brevidade 
possível, para evitar fenómenos de erosão.  
 

7.9.7 Regras ambientais, prevenção e protecção de acidentes 
 

Os estaleiros, associados ao projecto da Central a Biomassa e ao projecto de Alteração 
da CELBI, possuirão um plano de funcionamento, que incluirá regras ambientais e de 
saúde e segurança, de acordo com os requisitos da legislação aplicável, que os 
empreiteiros terão de consubstanciar em propostas de sistemas de gestão ambiental e de 
saúde e segurança, para aprovação prévia pelo Donos da Obra.  
 
No Anexo VI do Volume de Anexos incluíram-se as regras ambientais a serem 
cumpridas pelos Empreiteiros para a construção e montagem da Central a Biomassa. 

 
7.9.8 Águas residuais, emissões e resíduos 
 

Em termos da gestão dos efluentes líquidos, não estão previstos quaisquer órgãos 
específicos de depuração, já que serão utilizadas as redes de águas residuais e pluviais 
existentes na CELBI.  

 
Em termos de águas residuais, é de considerar um acréscimo variável, que atingirá um 
pico de 40 m3/dia nos meses de Setembro e Outubro de 2008, prevendo-se que cerca de 
30% estejam associados ao projecto da Central a Biomassa. 
 
Na fase de construção, não são expectáveis emissões significativas de partículas em 
suspensão (poeiras), já que os principais trabalhos de movimentação de terras já foram 
efectuados e a central de betão irá dispor de filtros de despoeiramento. 
 
Por outro lado, a emissão de outros poluentes atmosféricos, em particular monóxido de 
carbono, hidrocarbonetos e óxidos de azoto, em resultado da queima de combustíveis 
pela maquinaria e veículos utilizados na fase de construção não será significativa, já que 
estão previstas adequadas medidas de minimização, que estão indicadas nas Regras 
Ambientais para a Fase de Construção (ver Anexo VI do Volume de Anexos). 

 
Relativamente ao ruído e vibrações, foram consideradas medidas adequadas para a sua 
minimização, bem como um plano de monitorização, como está definido nas Regras 
Ambientais para a Fase de Construção. 
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Por sua vez, em termos da produção e destino dos resíduos, apresenta-se no 
Quadro III.10 uma estimativa para a globalidade do período de construção, incluindo 
não só a Central a Biomassa, mas também o projecto de alteração da CELBI. No mesmo 
Quadro III.10 apresenta-se a classificação dos resíduos, em termos de código LER, de 
acordo com a Portaria nº 209/2004, bem como os respectivos destinos.  
 
A construção da Central a Biomassa será responsável por cerca de 20% dos resíduos 
indicados. A gestão dos resíduos será assegurada pela CELBI de acordo com todos os 
requisitos definidos na legislação aplicável (ver Anexo VI).  

 
A esses resíduos há que acrescentar os resultantes da actividade produtiva da CELBI, 
que se manterão sensivelmente de acordo com os quantitativos apresentados no Quadro 
16 do Anexo III, já que a fábrica se irá manter em funcionamento, apenas com 
reduzidos períodos de paragem.  

 
Quadro III.10 – Produção, classificação e destino dos resíduos na fase de construção 

 

Designação/Natureza Produção
(t) 

Código 
LER Destino final 

Resíduos de borracha 35 03 03 99 D1 – Aterro controlado externo 
Resíduos de tintas 0,2 08 01 11 D15 – Tratamento/eliminação no exterior 
Resíduos de tintas e diluentes 0,5 08 01 17 R13 – Valorização no exterior 
Óleos de motores e engrenagens usados 2 13 02 05 R9 – Valorização no exterior 
Trapos/desperdícios contaminados com óleo 4 15 02 02 D15 – Tratamento/eliminação no exterior 
Embalagens de sprays usados de produtos de 
Oficina 0,14 15 01 10 R13 – Valorização no exterior 

Embalagens de substâncias perigosas 7 15 01 10 D15 – Tratamento/eliminação no exterior 
Filtros usados de óleo 1 16 01 07 R13 – Valorização no exterior 
Resíduos de juntas e empanques 1 16 02 12 D15 – Tratamento/eliminação no exterior 
Resíduos de plástico de uso industrial 18 17 02 03 D1 – Aterro controlado externo 
Sucata de alumínio 10 17 04 02
Sucata de ferro 650 
Sucata de inox 90 
Arame de recolha selectiva 2 

17 04 05

Mistura de metais 150 17 04 07
Sucata de cabos eléctricos 30 17 04 11

R4 – Valorização no exterior 

Papel e cartão de recolha selectiva 100 20 01 01 R13 – Valorização no exterior 
Vidro de recolha selectiva 5 20 01 02 R5 – Valorização no exterior 
Resíduos de Cantina 5 20 01 08 D1 – Aterro multimunicipal 
Lâmpadas fluorescentes usadas 0,4 20 01 21 R13 – Valorização no exterior 
Resíduos de equipamento eléctrico e electrónico 
fora de uso 3 20 01 35 R4 – Valorização no exterior 

Resíduos de madeira 25 20 01 38
Resíduos de plástico de uso doméstico 11 20 01 39

R13 – Valorização no exterior 
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7.9.9 Programa de formação 
 

O objectivo do programa de formação será o de transmitir aos trabalhadores o 
conhecimento necessário para poderem efectuar a operação e manutenção adequadas 
dos equipamentos que irão constituir a Central a Biomassa. 
 
O programa de formação compreenderá duas fases de desenvolvimento distintas, ou 
seja, formação prático-teórica e prática no posto de trabalho. 
 
A primeira fase terá por objectivo proporcionar aos formandos um conhecimento 
pormenorizado das instalações, nomeadamente do processo que nelas se desenvolve, 
dos meios de controlo utilizados, da localização dos equipamentos, assim como das 
manobras de operação, anomalias mais frequentes e trabalhos de rotina. Esta primeira 
fase será desenvolvida em sessões com monitores e em períodos de estudo individual. 
 
Nos períodos de estudo individual, os formandos terão de elaborar: 
 

• Descrições sucintas e esquemas simples dos circuitos dos diagramas processuais 
que forem estudando; 

• Plantas de localização dos equipamentos; 

• Listas de anomalias mais frequentes na instalação; 

• Leitura da instrumentação para os esquemas processuais; 

• Anotações relacionadas com os sistemas de encravamentos e outras que 
complementem e actualizem a documentação que lhes for entregue. 

 
A segunda fase, que constituirá a formação prática no posto de trabalho, terá por 
objectivo proporcionar aos formandos o envolvimento na execução das tarefas inerentes 
à função. Serão apoiados pelos operadores da central de energia da CELBI e pelo 
respectivo Chefe de Turno e deverão ser gradualmente envolvidos nas seguintes tarefas 
de operação: 
 

• Execução de leituras e análises; 

• Ajuste de variáveis processuais; 

• Inspecções de equipamento; 

• Manobras de operação; 

• Elaboração de relatórios de turno, etc. 
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7.10 Fase de Desactivação  
 

Não se prevê, mesmo a longo prazo, a desactivação da Central a Biomassa. No entanto, 
atempadamente, será elaborado um plano de desactivação, o qual vai ser considerado na 
Licença Ambiental da instalação. 
 
Assim, nessa altura, será elaborado o Regulamento Geral para o Estaleiro e 
Desactivação da Instalação e as Regras Ambientais para a Fase de Desactivação. Para 
além desses, será preparado especificamente um documento operacional de preparação 
da instalação para a fase de desactivação, com a descrição do encadeamento das 
operações processuais a realizar, nomeadamente a interrupção do aprovisionamento de 
biomassa e de matérias-primas e subsidiárias, escoamento dos produtos armazenados, 
esvaziamento e limpeza do equipamento processual e dos tanques de armazenagem e 
limpeza das redes de fluidos e de drenagem de águas residuais. 
 
Para os Empreiteiros que irão efectuar a desactivação das instalações, para além dos 
documentos citados anteriormente, será elaborado um documento com a descrição dos 
trabalhos a efectuar, a sua sequência e planeamento, incluindo o desmantelamento das 
infra-estruturas à superfície (reservatórios, equipamentos, tubagem, cabos eléctricos e, 
por último, os edifícios e pavimentos), a que se seguirá a remoção e desmantelamento 
das redes enterradas, com a reposição de terras e recuperação paisagística, nos casos 
aplicáveis.  
 
Uma preocupação fundamental na fase de desactivação será a de verificar e evitar 
qualquer situação de contaminação dos solos e das águas subterrâneas. Assim, no caso 
da ocorrência de qualquer situação de contaminação dos solos, na fase de desactivação, 
ou de natureza histórica, e não havendo actualmente legislação aplicável sobre a 
matéria, será apresentado o respectivo plano de descontaminação, para aprovação pela 
Agência Portuguesa do Ambiente.  

 
No que respeita às águas residuais, será mantida a ETAR da CELBI em funcionamento, 
mas quando quaisquer fluidos ou águas residuais não forem compatíveis com o 
tratamento biológico existente, serão recolhidos como resíduos e enviados para destino 
final adequado. No entanto, seguindo-se um programa adequado de produção para 
esgotar os “stocks” de matérias-primas e produtos, bem como o esvaziamento e 
lavagem de equipamento e tratamento na ETAR 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.  




