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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 Central a Biomassa e, paralelamente, descrever os meios disponíveis 
de minimização desses mesmos riscos. 
 
Um potencial acidente pode ter uma origem interna na nova instalação, ou nas 
instalações próximas da CELBI, bem como estar ligado à ocorrência de uma catástrofe 
natural. 
 
Na presente análise são identificadas as fontes de perigo, avaliados os riscos que 
representam, bem como as respectivas consequências. 
 
Para minimizar os riscos, são descritas as medidas de prevenção, protecção e de 
intervenção, de forma a conseguir-se um nível adequado de segurança com a exploração 
da Central a Biomassa. 
 

2.2 Enquadramento Legal 
 

No que concerne à prevenção de riscos industriais graves, na Central a Biomassa da 
Bioeléctrica, não se prevê a armazenagem de substâncias perigosas, referidas no Artigo 
2º do Decreto-Lei nº 164/2001 de 23 de Maio e listadas nas Partes 1 e 2 do seu Anexo I. 
 
No entanto, existem riscos internos de acidentes e de incêndio, devido à utilização de 
gás natural, em situações de arranque e paragem. Para além disso, a biomassa e outros 
resíduos a receber na Central a Biomassa são combustíveis, pelo que existem também 
riscos de incêndio com a sua armazenagem e utilização. 

 
2.3 Riscos Internos e Cenários de Acidentes 
 
2.3.1 Riscos internos 

 
Uma análise de risco, tomando como exemplo as melhores práticas em instalações 
congéneres, identifica os seguintes riscos, inerentes às actividades e equipamentos, no 
campo da segurança e saúde ocupacional: 
 

– Risco de incêndio associado à utilização de combustíveis (biomassa e gás natural), 
à existência de transformadores, redes e quadros eléctricos e ainda aos sistemas de 
lubrificação por óleo; 

– Risco de explosão associado à existência de equipamentos que funcionam sob 
pressão; 

– Risco de acidentes pessoais ligados à operação e manutenção dos equipamentos 
(nomeadamente os associados à produção, regulação e distribuição de vapor) e ao 
manuseamento de produtos químicos, etc.; 
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– Riscos de derrames e descargas acidentais associados à armazenagem e utilização 
de óleos e produtos químicos. 

Os produtos químicos a utilizar na instalação serão os geralmente empregues neste tipo 
de instalações, ou seja, dispersantes e biocidas para tratamento da água dos circuitos de 
arrefecimento e fosfatos e aminas legalmente permitidas para o condicionamento do 
vapor e condensados. 

 
No Quadro V.14 apresenta-se a lista dos riscos de acidentes, incluindo o tipo de 
acidentes e a sua importância ou magnitude, em termos de consequências. 
 
As consequências têm o seguinte código:  
 
− V: vidas humanas 
− P: perda de propriedade 
− D: degradação ambiental (descargas, derrames ou libertações) 
 
A magnitude das consequências tem a seguinte classificação: 
 
− 0: Irrelevante (sem consequências em vidas humanas, perda de propriedade ou 

degradação ambiental); 
− 1: Moderadamente importante (sem consequências em vidas humanas ou 

significativas perda de propriedade ou degradação ambiental); 
− 2: Importante (com consequências em vidas humanas, embora em número reduzido, 

e significativas perda de propriedade ou degradação ambiental); 
− 3: Muito importante (com consequências em vidas humanas, em número 

significativo e importantes perdas de propriedade ou degradação ambiental). 
 

2.3.2 Cenários de acidentes 
 

Apresentam-se a seguir alguns cenários representativos de acidentes que poderão 
ocorrer nas instalações da Central a Biomassa, que incluem a descrição do acidente, a 
avaliação de consequências e as medidas preventivas e de minimização dos riscos que 
foram consideradas no projecto. 
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Quadro V.14 – Riscos e consequências de acidentes 
Riscos de Acidentes 

Área, Instalação ou Situação Operacional 
Incêndio Explosão Libertação de 

Gases Tóxicos 

Derrames de 
Soluções Ácidas 

ou Alcalinas 

Derrames de 
Hidrocarbonetos 

Acidentes com Máquinas 
Industriais 
ou Viaturas 

Viaturas de abastecimento de óleos  
V2 
P2 
D1 

V2 
P2 
D1 

V1 
P0 
D1 

V0 
P0 
D0 

V0 
P1 
D2 

V1 
P2 
D1 

Viaturas de abastecimento de produtos químicos 
V0 
P0 
D0 

V0 
P0 
D0 

V1 
P0 
D1 

V0 
P1 
D2 

V0 
P0 
D0 

V1 
P2 
D1 

Armazenagem e manipulação de óleos novos e usados 
V2 
P2 
D1 

V2 
P2 
D1 

V1 
P0 
D1 

V0 
P0 
D0 

V0 
P1 
D2 

V1 
P2 
D1 

Armazenagem e manipulação de produtos químicos 
V0 
P0 
D0 

V0 
P0 
D0 

V1 
P0 
D1 

V0 
P1 
D2 

V0 
P0 
D0 

V1 
P2 
D1 

Armazenagem e movimentação de biomassa 
V3 
P3 
D2 

V2 
P2 
D2 

V2 
P0 
D2 

V0 
P0 
D0 

V0 
P0 
D0 

V0 
P0 
D0 

Rede de alimentação de gás natural 
V3 
P3 
D2 

V3 
P3 
D2 

V2 
P0 
D2 

V0 
P0 
D0 

V0 
P0 
D0 

V0 
P0 
D0 

Caldeira de vapor 
V3 
P3 
D2 

V3 
P3 
D2 

V2 
P0 
D2 

V0 
P0 
D0 

V0 
P1 
D2 

V0 
P0 
D0 

Turbina a vapor e respectivo sistema de óleo de lubrificação 
V2 
P3 
D2 

V2 
P3 
D1 

V1 
P0 
D1 

V0 
P0 
D0 

V0 
P1 
D2 

V0 
P0 
D0 

Redes de vapor  
V0 
P0 
D0 

V2 
P2 
D1 

V0 
P0 
D0 

V0 
P0 
D0 

V0 
P0 
D0 

V0 
P0 
D0 

Subestação e salas de quadros eléctricos 
V3 
P3 
D2 

V3 
P3 
D2 

V1 
P0 
D2 

V0 
P0 
D0 

V0 
P0 
D0 

V0 
P0 
D0 

Redes Eléctricas 
V3 
P3 
D2 

V3 
P3 
D2 

V1 
P0 
D2 

V0 
P0 
D0 

V0 
P0 
D0 

V0 
P0 
D0 

Trabalhos de soldadura 
V2 
P2 
D1 

V2 
P2 
D1 

V1 
P0 
D1 

V0 
P0 
D0 

V0 
P0 
D0 

V0 
P0 
D0 

Trabalhos de lubrificação 
V2 
P2 
D2 

V2 
P2 
D2 

V1 
P0 
D1 

V0 
P0 
D0 

V0 
P1 
D2 

V0 
P0 
D0 
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a) Fuga de gás natural na tubagem de alimentação à caldeira 
 

Descrição do acidente   
 

O cenário diz respeito a uma fuga de gás natural numa válvula de seccionamento da 
distribuição de gás natural à caldeira. 

 
Foram consideradas as seguintes condições: 

 
– Diâmetro da tubagem...................... 4” 

– Diâmetro no ponto de fuga ............. 1” 

– Comprimento da tubagem .............. 50 m 

– Pressão do gás natural .................... 4 bar  
 

A simulação do acidente foi efectuada através da utilização do modelo CHEMS-
PLUS, da Arthur D. Little Inc., EUA, cujos dados e resultados se incluíram no 
Anexo XI. 

 
Avaliação de consequências  

 
Em termos de consequências, os resultados obtidos foram os seguintes: 

 
– Comprimento da chama.................. 11 m; 

– Zona de danos graves·21 m. 
 

De acordo com os resultados obtidos, os efeitos da radiação da chama atingem um 
raio de 21 m, em relação ao ponto de fuga e ignição do gás natural, afectando nessa 
área pessoas e bens que estejam presentes.  
 
No entanto, verifica-se que os efeitos se circunscrevem à área da central de energia 
da Bioeléctrica e da CELBI.  

 
Medidas previstas de prevenção e de mitigação 

 
Em primeiro lugar, é de salientar que serão cumpridos os regulamentos e legislação 
aplicável, no que se refere ao projecto, montagem, inspecção e exploração das redes 
e equipamentos que irão utilizar gás natural. 

 
No caso de ocorrência de uma fuga em tubagem ou válvulas, foram considerados 
sistemas automáticos que, por detecção de pressão baixa, fecham as válvulas de 
seccionamento na rede de distribuição aos equipamentos consumidores, ou seja, aos 
queimadores auxiliares da caldeira. 
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Para além disso, foi previsto também um encravamento com o sistema de detecção 
de incêndios, de forma a interromper automaticamente a alimentação de combustível 
em caso de incêndio.  

 
No caso da ocorrência de um incêndio, existirão instruções precisas para usar 
extintores de pó químico e água pulverizada para arrefecer e abater os gases, 
tentando extinguir o incêndio no ponto de fuga. O Plano de Emergência Interno irá 
contemplar também as situações de eventuais fugas.  

 
b) Explosão do gerador de vapor (barrilete)  

 
Descrição do cenário  

 
Analisou-se um cenário de explosão do barrilete do gerador de vapor por avaria quer 
das válvulas de segurança de sobrepressão, quer do sistema de corte da alimentação 
de combustível. 
 
Foram consideradas as seguintes condições: 

 
– Pressão no barrilete...............................................90 bar  

– Volume total .........................................................18 m3 

– Temperatura da água/vapor saturado....................302 ºC 
 

A simulação do acidente foi efectuada através da utilização do modelo CHEMS-
PLUS, da Arthur D. Little Inc. EUA, cujos dados e resultados se incluíram no 
Anexo XI. 

 
Avaliação das consequências   

 
Assim, foi calculado o efeito da sobrepressão, em função da distância ao barrilete da 
caldeira, tendo-se obtido os resultados indicados no Quadro V.15 

 
      Quadro V.15 – Consequências da explosão do barrilete da caldeira 

 
Sobrepressão 

(psig) 
Distância 

(m) Consequência 

> 8,5 Até 30 m Provável destruição total de edifícios 
 > 5,2 Até 45 m Destruição parcial de edifícios 
> 2,6 Até 60 m Danos graves em estruturas 
> 2.0 Até 75 m Colapso parcial de paredes e coberturas de edifícios 
> 1,4 Até 100 m Danos ligeiros em estruturas 

 
Este cenário mostra que serão muito afectados os edifícios e equipamentos da 
Central a Biomassa e da nova Caldeira de Recuperação da CELBI.  
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Medidas previstas de prevenção e de mitigação 
 

De forma a minimizar os riscos de acidentes, nomeadamente de explosão ou outros, 
serão tomadas as medidas apropriadas para a sua prevenção na fase de projecto e 
montagem dos equipamentos, bem como serão efectuados testes antes do arranque e 
durante o período de vida útil de exploração da Central a Biomassa. 
 
Assim, serão assegurados por empresas externas certificadas as inspecções e ensaios 
periódicos de verificação, previstos na legislação em vigor, para todos os 
equipamentos e instalações, nomeadamente dos medidores da pressão de vapor, das 
válvulas de segurança no barrilete e do sistema de corte de combustível. 
 
No que se refere aos reservatórios de pressão, serão equipados com os sistemas de 
segurança exigidos para este tipo de equipamento, nomeadamente de acordo com o 
Decreto-Lei no 97/2000 de 25 de Maio (Regulamento de Instalação, Funcionamento, 
Reparação e Alteração de Equipamentos Sob Pressão) e o Despacho no 22 332/2001 
(2ª série) do Gabinete do Ministro do Ministério da Economia (Instrução Técnica 
Complementar (ITC) para geradores de vapor e equiparados). Será ainda cumprida a 
legislação aplicável ao projecto, execução, abastecimento e manutenção das 
instalações de gás combustível, nomeadamente o Decreto-Lei no 521/99 e legislação 
associada. 
 
Para além disso, a Central a Biomassa irá dispor de um sistema de controlo baseado 
num DCS (“Distributed Control System”), com comando a partir da sala de controlo 
existente na CELBI. 

 
c) Derrame de óleo de lubrificação 

 
Descrição do acidente 

 
Foi considerada a queda de um tambor de óleo de lubrificação de 200 l, com o 
derramamento integral no pavimento exterior da Central a Biomassa. 

 
Avaliação das consequências  

 
O derrame de 200 l de óleo, se ocorrer em área não pavimentada, poderá gerar um 
impacte ambiental significativo no solo e nas águas subterrâneas, apesar da 
quantidade ser reduzida. 
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Medidas previstas de prevenção e de mitigação 
 

Em termos de prevenção de riscos, os locais de armazenagem e manuseamento de 
produtos químicos e de depósitos de óleos novos ou tambores de óleos novos e 
usados, existentes na CELBI, dispõem de bacias de contenção para recolha de 
eventuais derrames. Essas bacias não dispõem de drenagem com ligação às redes de 
águas residuais ou pluviais, pelo que os derrames ficam retidos nas bacias de 
contenção, de forma a proceder-se à sua recolha sem riscos para o ambiente, com o 
seu reaproveitamento, se possível, ou encaminhamento para destino final adequado. 
 
No caso da ocorrência de um derrame acidental, o pessoal envolvido, com o apoio da 
estrutura da CELBI, efectuará as acções necessárias para impedir que este atinja o 
solo e as águas subterrâneas, através do seu confinamento e recolha para contentor 
adequado.  
 
Assim, nas instalações da CELBI existem procedimentos e instruções precisos para 
actuação em caso da ocorrência de derrames, quer de produtos químicos quer de 
óleos, os quais irão abranger a Central a Biomassa. 
 
No que respeita à gestão de resíduos, para além dos óleos usados, nomeadamente 
absorventes, filtros de óleo, panos de limpeza e outros materiais contaminados com 
óleo, foi considerada a sua armazenagem temporária no parque de resíduos da 
CELBI, ou seja, em contentores fechados, instalados em área coberta, com bacia de 
contenção sem ligação às redes de águas residuais ou pluviais. 

 
2.4 Meios de Prevenção e Protecção 

 
2.4.1 Concepção 

 
As questões de higiene e segurança constituirão a vertente primordial a ter em conta em 
todas as fases do projecto da Central a Biomassa. 
 
As novas instalações, construídas de raiz, irão basear-se nos conceitos e na utilização 
dos equipamentos mais modernos e pessoal especialmente treinado, factores que, à 
partida, deverão servir para minimizar o respectivo risco. 
 
Referem-se em seguida as principais medidas e os meios organizacionais que serão 
implementados para a prevenção e protecção dos riscos identificados. 

 



 

 Estudo de Impacte Ambiental da Central Termoeléctrica a Biomassa da Figueira da Foz – Relatório 
V-208

2.4.2 Medidas gerais de carácter preventivo de acidentes pessoais 
 
As seguintes medidas de carácter preventivo, em particular, serão consideradas desde a 
fase de projecto: 

 
– Colocação de isolamento, identificação e protecções de segurança adequados de 

tubagens de vapor e de superfícies a temperaturas elevadas; 

– Colocação de pavimentos antiderrapantes em todas as áreas húmidas; 

– Concepção de locais de arrumo de ferramentas e outros acessórios, de forma a que 
estes não causem 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 da instalação; 

– Criação de condições de luminosidade adequada nos locais de trabalho; 

– Instalação de sistema de ventilação em todos os locais de trabalho, onde seja 
detectada a presença de gases perigosos; 

– Disponibilização de meios adequados de movimentação mecânica de cargas; 

– Instalação dos comandos locais manuais em locais acessíveis a partir do piso da 
central 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 nº 320/2001 de 12 de Dezembro 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’s (equipamentos de protecção individual) adequados. 
 
Os EPI’s (equipamentos de protecção individual) 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 e deverão ser adequados aos operadores. 
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2.4.3 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 e os meios de segurança da Central a Biomassa serão integrados na 
estrutura de segurança existente na CELBI, cuja descrição se apresenta no Anexo XI 
(Informações Gerais Referentes a Saúde e Segurança nos Locais de Trabalho e nas 
Instalações Fabris da CELBI). 
 
Os potenciais aspectos de risco, gerados pela Central a Biomassa, serão integrados no 
Plano de Emergência Interno (PEI) das instalações fabris da CELBI, o qual inclui os 
seguintes aspectos principais: 
 

– 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 pontos nevrálgicos a preservar em 

caso de sinistro; 
– Estrutura e responsabilidades da organização de segurança; 
– Plano de Emergência (actuação em situações de derrames ou fugas de grandes 

proporções, sismos, incêndio e transporte de substâncias perigosas); 
– Plano de Evacuação; 
– Comunicações para activar o PEI; 
– Formação; 
– Simulação de acidentes; 
– Análise de desempenho do PEI e definição de acções preventivas/correctivas.  

 
2.4.4 Meios de protecção, detecção e combate a incêndios 

 
a) Medidas gerais de protecção 
 

Tal como já foi referido, as novas instalações em questão apresentam risco de 
incêndio, associado à utilização de combustíveis (biomassa e gás natural), à 
existência de transformadores, redes e quadros eléctricos e ainda aos sistemas de 
lubrificação por óleo; 
 
As medidas gerais de segurança contra este tipo de riscos, terão como objectivo o 
seguinte: 

 
• 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 eficaz das equipas de intervenção e dos bombeiros. 
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Salas de quadros eléctricos 
 

Serão consideradas no projecto dos edifícios, incluindo as salas de quadros 
eléctricos, as seguintes medidas gerais: 

 
• Separação física de segurança em relação às áreas de equipamentos; 
• Caminhos de evacuação, protegidos da propagação do fogo e dos fumos; 
• Especificação de uma resistência satisfatória dos elementos estruturais, face ao 

fogo; 
• Especificação de um comportamento satisfatório dos elementos de 

compartimentação, contra o fogo; 
• Instalação de equipamentos técnicos (instalação eléctrica, sistemas de ventilação e 

outros) que funcionem em boas condições de segurança, com comandos de 
emergência devidamente localizados e sinalizados; 

• Instalação de sistemas adequados de alarme, alerta, iluminação de emergência e 
sinalização; 

• Instalação de meios de 1ª intervenção apropriados, situados em locais acessíveis e 
correctamente assinalados, garantindo a sua manutenção. 

 
Equipamentos e circuitos eléctricos 

 
• Utilização de materiais resistentes ao fogo; 
• Optimização da disposição dos equipamentos e instalações particulares da central; 
• Optimização do encaminhamento dos circuitos de combustível (gás natural) e 

líquidos inflamáveis; 
• Eliminação de áreas inacessíveis; 
• Isolamento dos cabos de potência resistente à propagação de incêndios; 
• Afastamento, sempre que possível, dos caminhos de cabos; 
• Adopção de precauções especiais para evitar a propagação de incêndios; 
• Utilização de iluminação antideflagrante nas zonas de risco, sempre que aplicável. 

 
Meios previstos de protecção específica  

 
Meios de detecção 

 
Serão instalados sistemas de detecção de fogo e fumo nos seguintes locais: 

 
• Salas de quadros eléctricos 
• Transformadores principais (detecção, compensada, de elevações anormais de 

temperatura na cuba ou terminais); 
• Silo de biomassa. 
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Na sala de controlo da central e na portaria da CELBI localizar-se-ão unidades 
centrais de comando e recepção de alarmes, a funcionar em paralelo. 

 
Outros dispositivos 

 
• Como medida de defesa contra a propagação de incêndios, nas salas de quadros 

eléctricos, serão instaladas portas corta-fogo e dispositivo de abertura rápida 
antipânico pelo interior, em todos os locais onde se afigure necessário; 

• As salas de quadros eléctricos serão providas de equipamentos ou dispositivos de 
extracção de ar, para evacuação de fumos em caso de incêndio; 

• Será instalada uma rede de pára-raios eficaz, de modo a cobrir toda a área da 
central; 

• A iluminação de emergência em todas as partes do edifício e secções da central 
deverá ser fornecida por UPS´s; 

• Existirão números internos de telefone para utilização em emergências, conforme 
previsto no sistema de segurança da CELBI, estando garantidos no PEI os 
contactos com as corporações de bombeiros mais próximas. 

 
b) Rede de incêndios armada (RIA) 
 

A rede de hidrantes da Central a Biomassa irá constituir um prolongamento em anel 
da rede de hidrantes das instalações fabris da CELBI. 
 
Para o efeito, existe um reservatório de água de incêndio com a capacidade de 
488 m3, ao qual está associado um sistema de bombagem que alimenta a rede de 
hidrantes e assegura uma pressão constante na rede de cerca de 12 bar. 

 
A rede de hidrantes será instalada em anel de água, circundando toda a central, de 
forma a manter a pressão desejada. 

 
c) Sistemas de extinção automática 

 
Foram previstos sistemas de extinção automática, accionados pelos respectivos 
sistemas de detecção e alarme, constituídos por “sprinklers”, no silo e 
transportadores de biomassa. 

 
d) Extintores de incêndios 
 

Foi considerada a instalação de extintores de incêndio portáteis e móveis, em locais 
visíveis e de fácil acesso, conforme as boas práticas e normas. 
 
A escolha do agente extintor será função da classe de fogo mais provável de eclodir 
na zona de actuação do extintor. 
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2.5 Riscos Externos 
 
Dado que a Central a Biomassa será instalada junto à central de energia da CELBI, 
considera-se que essas instalações constituem também um risco, no caso de aí ocorrer 
um incêndio de elevadas proporções. 
 
Por outro lado, os riscos externos estão também associados à ocorrência de catástrofes 
naturais. 
 
No entanto, a organização interna e os meios de prevenção e alerta, existentes nas 
instalações da CELBI estarão devidamente preparados para encarar qualquer acidente 
externo da mesma forma que os acidentes internos, tal como considerado no respectivo 
Plano de Emergência Interno. 
 

2.6 Meios de Prevenção na Fase de Construção 
 

No ponto 7.9.7 do Capítulo III, já foram indicados os meios de prevenção e protecção 
de acidentes e de outros aspectos ambientais. 
 
Assim, os estaleiros possuirão um plano de funcionamento, que incluirá medidas 
ambientais e de prevenção e protecção de acidentes. 
 
Dessa forma, existirão zonas de deposição temporária de resíduos e materiais 
contaminados, devidamente assinaladas, impermeabilizadas e vedadas, a disponibilizar 
pela CELBI.  

 
Será também 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.  

 
2.7 Gestão de Risco Ambiental 
 

No âmbito da implementação do Sistema Gestão Ambiental, a Bioeléctrica irá dar 
resposta ao requisito 4.4.7 – Prevenção e Capacidade de Resposta a Emergências, 
daquela Norma. 
 
Neste sentido, o PEI irá contemplar todos os potenciais aspectos de risco, tendo em 
atenção a vertente ambiental. 
 
Para além da identificação das situações de risco ambiental, será incluída uma descrição 
das medidas de prevenção, minimização e actuação para cada um dos cenários 
identificados, bem como um plano de formação dos operadores. 
 
Serão ainda definidos no PEI os aspectos relacionados com a comunicação interna e 
externa, neste último caso também com as autoridades competentes. 
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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 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, incluindo o projecto correlacionado de alteração das 
instalações da CELBI: 
 

• Fase de construção, onde se consideraram as movimentações de terras, as 
pavimentações, a abertura de fundações e construção dos edifícios 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 laboração, relacionada com o funcionamento efectivo da unidade 
industrial, isto é, das emissões que produz (líquidas, sólidas e gasosas), do tráfego, 
do ruído, do emprego e do produto interno gerados.  

 
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: 
 

• Qualificação do impacte 
+ Positivo 
- Negativo 
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• Importância 
0 Inexistente 
1 Reduzido 
2 Pouco significativo 
3 Moderado 
4 Importante 
5 Muito importante 

 
3.2 Avaliação Global 
 

Da leitura da matriz de impactes (Quadro V.16), pode concluir-se que, de uma forma 
global, os impactes ambientais positivos do projecto sobrepõem-se aos efeitos de 
natureza negativa. 
 
Salienta-se também que uma parte significativa dos impactes negativos fazem sentir-se 
na fase de construção, mas não apresentam magnitude superior a pouco significativa 
(-2), sendo a grande maioria classificada de 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 da qualidade do ambiente 
(água, ar e ambiente sonoro).  

 
Na fase de existência do projecto, os impactes negativos não apresentam magnitude 
superior a moderada (-3) e estão associados fundamentalmente aos impactes 
cumulativos do projecto de alteração da CELBI, em relação aos descritores recursos 
hídricos superficiais, qualidade da água, biologia marítima e paisagem.  

 
Detalhando um pouco mais, na fase de construção, os impactes negativos mais 
relevantes, dentro do nível de magnitude pouco significativa (-2), são os que se referem 
ao aumento dos níveis sonoros junto às casas de habitação mais próximas e ao impacte 
na paisagem, associado às actividades de construção e montagens.   
 
Nesta fase, os impactes negativos nos descritores recursos hídricos, qualidade da água, 
qualidade do ar, qualidade dos solos, geologia e ecologia foram qualificados de 
reduzidos (-1). No que respeita aos factores de qualidade do ambiente, os impactes 
decorrem, fundamentalmente, da potencial contaminação da água e dos solos por 
eventuais derrames com origem nos trabalhos construtivos e do aumento do teor de 
poeiras e outros poluentes gasosos associados ao funcionamento do equipamento de 
construção. Estas acções terão igualmente consequências negativas na ecologia e na 
qualidade de vida dos indivíduos residentes nas habitações próximas, mas que foram 
classificadas como impactes de magnitude reduzida, dada a dimensão da acção e tempo 
de duração limitado.  
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Quadro V.16 - Matriz Global de Impactes  
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Durante a fase de construção, os impactes nos restantes compartimentos ambientais 
qualificam-se de nulos (0), como é o caso do clima, solos, recursos hídricos 
superficiais, património e ordenamento.  

 
Com efeito, as futuras instalações não deverão constituir obstáculos à circulação 
atmosférica e as emissões decorrentes das actividades de construção não serão 
susceptíveis de introduzir alterações nas características microclimáticas da zona. Não 
ocorrerá perda de solo pelo facto dos projectos se irem instalar em zonas 
intervencionadas e classificadas como industriais, em termos de ordenamento. 
 
Relativamente ao património, não é expectável a ocorrência de vestígios arqueológicos 
de qualquer relevância, pelo que não ocorrerão impactes sobre este descritor. 
 
Como impactes positivos nesta fase, classificados como moderados (+3), destacam-se 
as necessidades em mão de obra e os consequentes efeitos benéficos no emprego e 
desenvolvimento local e regional.  

 
Durante a fase de exploração da Central a Biomassa e do projecto correlacionado da 
CELBI, tal como já foi referido, os impactes negativos, embora de magnitude não 
superior a moderada (-3), estão associados aos recursos hídricos superficiais, qualidade 
da água e biologia marítima, como resultado do aumento do consumo de água do rio 
Mondego e do acréscimo de cargas poluentes a descarregar no Oceano Atlântico. O 
projecto da CELBI assume igualmente relevância em termos de paisagem, devido ao 
acréscimo da volumetria dos novos edifícios previstos, designadamente da Caldeira de 
Recuperação.  
 
Os impactes na qualidade do ar na envolvente da instalação são positivos, e 
importantes (+4), prevendo-se uma redução da concentração no solo em todos os 
poluentes actualmente emitidos. A nível nacional irá ocorrer, igualmente, um impacte 
positivo em consequência da redução das emissões em CO2 fóssil. 
 
No que se refere ao ambiente sonoro, incluindo tráfego, os impactes são positivos de 
magnitude moderada, considerando o projecto correlacionado de alteração da CELBI, já 
que, no futuro, o tráfego de veículos pesados será reduzido, bem como se irá verificar 
uma melhoria generalizada dos níveis sonoros junto aos receptores sensíveis. 
 
Nesta fase, os impactes sócio-económicos são positivos, tendo sido classificados de 
pouco significativos (+2) a muito importantes (+5).  
 
Nesta vertente, a implementação da Central a Biomassa irá contribuir para a 
prossecução de uma política estruturante no campo energético, que permitirá diminuir a 
dependência energética externa e o efeito de estufa, resultante do consumo de 
combustíveis fósseis. A utilização de biomassa florestal, por outro lado, além de 
contribuir para a criação de emprego e para o ordenamento da floresta, permite reduzir 
os riscos de incêndio. 
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Por sua vez, o projecto correlacionado da CELBI, constituirá um impacte positivo muito 
importante a nível regional/nacional, pelo seu contributo para equilibrar a balança de 
transacções correntes, dado que a maior parte da produção se destina aos mercados da 
União Europeia.  
 
Do ponto de vista do ordenamento territorial, os projectos estão em conformidade com 
as figuras de ordenamento impostas para a área, pelo que nesta vertente não se 
assinalam quaisquer impactes. 

 
 
4. MEDIDAS DE MINIMIZAÇÃO  
 
4.1 Introdução 
 

As recomendações e medidas aqui apresentadas têm como objectivo a minimização dos 
impactes negativos e a potenciação dos impactes positivos, identificados no Capítulo V, 
sendo apresentadas pelas diversas áreas temáticas abordadas. 
 
Para a fase de construção, em termos gerais, recomenda-se o cumprimento integral do 
que está estipulado no documento “Regras Ambientais para a Fase de Construção”, 
incluído no Anexo VI do Volume de Anexos. 

 
4.2 Geologia e Geomorfologia 

 
Dado que neste descritor não foram identificados impactes negativos com significado, 
quer na fase de construção, quer na fase de exploração, não se apresentam medidas de 
minimização. 

 
4.3 Solos 

 
4.3.1 Fase de construção 
 

No que diz respeito aos solos, preconizam-se as seguintes medidas: 
 

• Respeitar as áreas para a localização dos estaleiros, zonas de trânsito e de 
estacionamento de veículos de transporte e outros equipamentos necessários à 
obra, parques de materiais e corredores de acesso à obra, previamente definidas e 
aprovadas pelo Dono da Obra; 

• Programar as actividades de construção, de forma a iniciar a movimentação de 
terras logo que os solos estejam limpos, evitar a repetição de acções sobre os 
mesmos solos e reduzir, ao mínimo, o período em que estes ficam a descoberto; 
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• Prevenção da potencial contaminação do solo, não permitindo a descarga directa 
de poluentes (betumes, óleos novos e usados, lubrificantes, combustíveis, produtos 
químicos e outros materiais residuais da obra) e evitar o seu derrame acidental, 
colocando-os em contentores específicos (disponibilizados pelo Dono da Obra ou 
contentores próprios), posteriormente encaminhados para os sistemas existentes de 
gestão de resíduos da CELBI; 

• Reduzir a compactação e a impermeabilização dos solos na área afecta à obra; 

• Após a conclusão da obra, assegurar a limpeza dos materiais da obra e a 
desocupação do estaleiro, em condições ambientalmente adequadas, incluindo a 
eventual descontaminação dos solos afectos à obra. 

 
4.3.2 Fase de exploração 
 

Recomenda-se a construção de sistemas de retenção de derrames acidentais em todos os 
depósitos de óleos lubrificantes e óleos usados, bem como em todos os locais onde se 
proceda à armazenagem e manuseamento de produtos químicos. Esta medida encontra-
se prevista no projecto.  

 
4.4 Clima e Microclima 

 
Uma vez que não foram identificados impactes negativos com significado nesta área, 
quer na fase de construção, quer na fase de exploração, não se apresentam medidas de 
minimização. 
 

4.5 Recursos Hídricos 
 

4.5.1 Fase de construção 
 

Na fase de construção propõem-se as seguintes medidas de minimização: 
 

• Delimitar a área afecta à obra (estaleiros, acessos, parqueamento de viaturas, etc.) 
e interditar a utilização de outras áreas, de modo a minimizar a compactação e 
impermeabilização do solo; 

• Controlar de forma eficaz as fugas de água; 

• Sensibilizar todos os trabalhadores para a racionalização dos consumos nas 
diversas actividades desenvolvidas. 

 
4.5.2 Fase de exploração 
 

Na fase de exploração recomenda-se a minimização dos consumos de água, com base na 
implementação das MTD´s aplicáveis, não só à Central a Biomassa, mas também às 
instalações fabris da CELBI.  
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4.6 Qualidade da Água 
 
4.6.1 Fase de construção 

 
Nesta fase, as medidas de minimização no descritor qualidade da água referem-se, 
fundamentalmente, à implementação de práticas construtivas ambientalmente 
sustentáveis, das quais se destacam: 
 

• Proibição de quaisquer descargas de águas residuais (pluviais, domésticas ou 
industriais), que não sejam para o sistema disponibilizado pelo Dono de Obra; 

• Prevenção da potencial contaminação do meio hídrico, não permitindo a descarga 
de substâncias indesejáveis ou perigosas na rede de esgotos da CELBI, ou 
directamente no solo ou linhas de água próximas, designadamente óleos novos e 
usados, lubrificantes, combustíveis, produtos químicos e outros materiais residuais 
da obra;  

• Se necessário, deve ser acautelada a protecção a condutas de água e esgotos 
existentes para evitar danificações;  

• Impermeabilização das áreas de armazenagem e manuseamento de combustíveis, 
lubrificantes ou outras substâncias químicas afectas à obra, dotando-as com 
sistema de drenagem independente para locais próprios de recolha e tratamento de 
eventuais derrames; 

• Deposição temporária dos materiais resultantes das escavações nos locais 
indicados pelo Dono da Obra, não sendo admissível a sua deposição, ainda que 
provisória, em margens e leitos de linhas de água, zonas de infiltração máxima, ou 
em qualquer outro local; 

• Proibição da rejeição de quaisquer resíduos nos esgotos fabris, incluindo óleos 
novos e usados e outras substâncias químicas, devendo ser depositados nos 
recipientes indicados pela CELBI; 

• As sucatas metálicas e outros resíduos deverão ser recolhidos selectivamente e 
depositados nos locais indicados pela CELBI; 

• Os resíduos contaminados com óleos, massas lubrificantes e combustíveis deverão 
ser depositados nos recipientes de recolha indicados pela CELBI. Em caso de 
acidente (derrame), os materiais absorventes contaminados deverão ser 
depositados nos mesmos recipientes; 

• Em casos 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; 

• Deverão ser criadas condições para que os materiais residuais (sucatas, entulhos, 
areias, andaimes, tapumes, tábuas, etc.) não interfiram com a segurança e 
arrumação nos locais de trabalho e sejam retirados logo que possível, incumbindo 
essa tarefa aos Empreiteiros. 
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4.6.2 Fase de exploração 
 

Recomenda-se a minimização da descarga de poluentes, após tratamento dos efluentes 
na ETAR da CELBI, com base na implementação das MTD´s aplicáveis, não só à 
Central a Biomassa, mas também às instalações fabris da CELBI. 

 
4.7 Qualidade do Ar 
 
4.7.1 Fase de construção 
 

De forma a minimizar as emissões gasosas na fase de construção, deverão ser 
consideradas as seguintes medidas: 
 

• Proibição de queimas a céu aberto de qualquer tipo de materiais residuais; 

• Realização da manutenção e revisão periódicas de todos os veículos e maquinaria 
de apoio à obra, de forma a evitar situações de deficiente carburação e, assim, 
emissões excessivas de escapes; 

• Optimização do funcionamento de todos os veículos e maquinaria de apoio à obra 
que operem ao ar livre, de modo a reduzir, na fonte, a poluição do ar; 

• Selecção das técnicas e práticas que gerem a emissão e dispersão de menos poeiras 
e de outros poluentes atmosféricos; 

• Limitação da velocidade de circulação dos veículos; 

• Promoção, quando necessário, da aspersão dos pavimentos e pilhas de inertes com 
água e diminuição das alturas de queda dos materiais pulverulentos; 

• Realização da limpeza regular da área afecta à obra, para evitar a acumulação e 
ressuspensão de poeiras; 

• 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); 

• Equipar a central de betão com sistemas de despoeiramento; 

• Efectuar o transporte de terras e de resíduos de construção e de demolição em 
contentores fechados e cobertos, de forma a evitar a emissão de poeiras, se 
aplicável. 
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4.7.2 Fase de exploração 
 

De forma a minimizar as emissões gasosas da Central a Biomassa, propõem-se as 
seguintes medidas: 
 

• Concretizar a instalação do sistema de monitorização em contínuo das emissões de 
NOx na chaminé da Central a Biomassa, tal como previsto no projecto; 

• Implementar o programa de monitorização e o sistema de gestão que se propõem 
no Capítulo VI. 

 
4.8 Ambiente Sonoro 

 
4.8.1 Fase de construção 
 

De forma a minimizar os níveis de ruído para o exterior e as vibrações na fase de 
construção, deverão ser consideradas as seguintes medidas: 
 

• As actividades ruidosas deverão realizar-se, sempre que possível, nos dias úteis e 
no período das 08:00 h às 20:00 h; 

• Fora do período mencionado acima, caso os Empreiteiros pretendam efectuar 
actividades ruidosas, com a autorização do Dono da Obra, deverá ser solicitada 
previamente, à entidade competente (Câmara Municipal de Figueira da Foz), a 
respectiva licença especial de ruído; 

• Caso a duração das actividades fora do período das 8:00 às 20:00 h nos dias úteis 
seja superior a 30 dias, os Empreiteiros ficam obrigados ao cumprimento dos 
valores limite de LAeq do ruído ambiente de 60 dB(A), no período do entardecer e 
de 55dB(A) no período nocturno; 

• Deverão ser seleccionados, sempre que possível, veículos e maquinaria de apoio à 
obra, projectados para evitar a emissão de ruído e de vibrações, devendo respeitar-
se o especificado no Anexo V do Decreto-Lei no 221/2006, de 8 de Novembro, em 
relação ao nível admissível de potência sonora do equipamento; 

• Deverão ser seleccionados, sempre que possível, técnicas e processos que causem 
menos ruído e vibrações; 

• Os empreiteiros deverão possuir um registo de certificação de conformidade para a 
maquinaria de apoio à obra, de acordo com os requisitos do Decreto-Lei 
no 221/2006, de 8 de Novembro; 

• As máquinas mais ruidosas deverão ser insonorizadas, recorrendo-se, por exemplo, 
à utilização de silenciadores em maquinaria com sistemas de combustão interna ou 
de ar comprimido; 

• As viaturas em circulação ou utilização deverão estar equipadas com os 
dispositivos adequados de protecção contra o ruído (cabine, escape de gases ou 
outros), de modo a evitar situações de ruído elevado; 
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• 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; 

• Deverão ser adoptadas medidas de protecção individual dos trabalhadores mais 
expostos ao ruído durante as actividades de construção e montagem, de acordo 
com as normas em vigor aplicáveis; 

• 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 Relatório. 

 
4.8.2 Fase de exploração 

 
Como se viu no ponto 1.9 do Capítulo V do presente Relatório, prevê-se a ocorrência de 
um impacte positivo no ambiente sonoro na envolvente da instalação, após a entrada em 
funcionamento da Central a Biomassa e do projecto de alteração da CELBI, pelo que 
não se considera qualquer medida de minimização específica. Recomenda-se apenas a 
realização de um levantamento acústico junto dos receptores sensíveis pré-identificados, 
com vista a validar os resultados das previsões do presente EIA, nos termos definidos 
no Capítulo VI. 
 
Caso os resultados desse levantamento confirmem as conclusões da avaliação de 
impactes, sugere-se a realização de um estudo interno de identificação das fontes 
sonoras que estão a contribuir para os níveis de ruído, verificados no receptor 
correspondente ao ponto de medição 8, e a implementação das medidas consideradas 
adequadas à regularização da situação. 
 

4.9 Ecologia 
 

4.9.1 Fase de construção 
 

Na fase de construção, os Empreiteiros deverão garantir, para protecção da vegetação 
das áreas circundantes, a diminuição do levantamento de poeiras, providenciando o 
espalhamento de água periódica e sistematicamente nos terrenos afectos à obra, em 
períodos de tempo seco. 
 

4.9.2 Fase de exploração 
 

De forma a confirmar o impacte da descarga dos efluentes através do emissário 
submarino, após a implementação da Central a Biomassa e do projecto correlacionado 
da CELBI, deverá manter-se o programa de monitorização, descrito no capítulo VI.  
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4.10 Paisagem 
 
Propõe-se uma intervenção efectiva na cortina arbórea existente na periferia Norte das 
instalações fabris da CELBI, de forma a optimizar o efeito de atenuação do impacte 
paisagístico dessas instalações. 
 

4.11 Sócio-Economia 
 

4.11.1 Fase de construção  
 
Para além das medidas já recomendadas para os outros descritores, em termos da 
minimização dos incómodos a causar, quer aos trabalhadores directamente envolvidos 
nos trabalhos, quer aos habitantes dos aglomerados próximos, deverá recorrer-se, 
sempre que possível, à mão de obra local, de forma a reduzir a taxa de desemprego 
local, ainda que temporariamente. 

 
4.11.2 Fase de exploração 

 
Deverão ser implementadas as necessárias medidas de carácter ambiental e de higiene e 
segurança do pessoal, de modo a permitir o cumprimento da legislação ambiental e de 
segurança aplicáveis. 
 

4.12 Ordenamento Territorial 
 

Dado que o projecto se irá localizar em Área Industrial e não serão afectados quaisquer 
condicionantes regulamentares, não se apresentam medidas de minimização.   

 
4.13 Património 
 

Dado que a área se apresenta intervencionada por terraplenos e aterro e o tipo de 
intervenção previsto (abertura de fundações) não é significativo, considera-se que não se 
justifica o acompanhamento arqueológico dos trabalhos de construção. 
 




